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DIREKtORJEvO pOROčIlO

Uvod

Praznovanja obletnic so še najbolj koristna takrat, ko 
si ob oziranju v preteklost znamo vzeti čas za pogled 
v prihodnost. Predvsem pa je dobro, da se v predsta-
vljanju uspehov z enim očesom oziramo za novimi 
priložnostmi in boljšimi rešitvami. V ta okvir ne sodi 
samo iskanje novega denarja, pridobivanje novih pro-
storov in opreme, temveč tudi iskanja in vključevanje 
najboljših sodelavk in sodelavcev. Pri tem je potreb-
no izkoriščati vse možnosti, ki jih ponuja slovenski 
akademski prostor in zakonodaja, obenem pa skrbno 
paziti, da vsako povečanje raziskovalnih skupin temelji 
na trdnih osnovah. 
Prvi pogled na leto, ki je za nami, lahko ob tem vzbu-
di določene skrbi, vendar skrbnejša analiza pokaže, 
da je med 314 sodelavkami in sodelavci 56 mladih 
raziskovalk in raziskovalcev, 96 kolegic in kolegov s 
pogodbami za določen čas ter 14 tistih, ki so angažirani 
z minimalno obveznostjo. 

Pomembnejši raziskovalni rezultati v letu 2006

• Magistrski študij migracij Joint MA in Migration 
and Intercultural Relations.

• Marina Lukšič - Hacin (ur.), Spet doma? – povratne 
migracije med politiko, prakso in teorijo. Ljubljana: 
Založba ZRC. Monografija je rezultat triinpolle-
tnega raziskovanja v okviru ciljnoraziskovalnega 
projekta.

• Darko Dolinar in Marko Juvan (ur.), Writing Lite-
rary History. Frankfurt am Main: Peter Lang.

• Anton Velušček s sodelavci, Resnikov prekop. 
Najstarejša koliščarska naselbina na Ljubljanskem 
barju. Opera Instituti Archaeologici Sloveniae, 
10. Ljubljana: Inštitut za arheologijo ZRC SAZU, 
Založba ZRC, 154 str.

• Lojze Marinček et al., Vegetacijska karta gozdnih 
združb Slovenije v merilu 1 : 50 000. List Ljubljana 
s komentarjem. Ljubljana: Biološki inštitut Jovana 
Hadžija ZRC SAZU, Založba ZRC.

• Savo Brelih, Božidar Drovenik, Aljoša Pirnat. 
Gradivo za favno hroščev (Coleoptera) Slovenije. 
Scopolia, 58. Ljubljana.

• Igor Grdina, Med dolžnostjo spomina in razkošjem 
pozabe. Kulturnozgodovinske študije. Življenja in 
dela 3 (ur. A. Vovko). Ljubljana: Inštitut za kulturno 
zgodovino ZRC SAZU, Založba ZRC, ZRC SAZU, 
342 str.

• Marko Snoj, Slovar jezika Janeza Svetokriškega. 
Prva knjiga: A–O, 711 str. Druga knjiga: P–Ž, 710 
str. Ljubljana: SAZU, Fundacija dr. Bruno Breschi, 
Založba ZRC.

• Maks Pleteršnik, Slovensko-nemški slovar. Tran-
sliterirana izdaja. Uredila Metka Furlan. Prvi del: 
A–O, 878 str. Drugi del: P–Ž, 967 str. + xxviii. 
Ljubljana: Založba ZRC.

• Kozma Ahačič, Izvirne slovenske pesmi Jovana 
Vesela Koseskega: vsebinski opis, okoliščine na-
stanka, pregled ocen, jezik, tekstnokritični aparat 
ter diplomatični in kritični prepis pesmi 1818–1852. 
Slavistična knjižnica, 9. Ljubljana: Slavistično 
društvo Slovenije, 195 str.

• Krištof Oštir, Daljinsko zaznavanje, Ljubljana: 
Založba ZRC, ZRC SAZU, 250 str.

• Matjaž Bizjak, Srednjeveški urbarji za Slovenijo 5. 
Urbarji briksenske škofije. 1253–1464. Thesaurus 
memoriae, Fontes 3. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC 
SAZU, 264 str.

• Dušan Kos, In Burg und Stadt: spätmittelalterlicher 
Adel in Krain und Untersteiermark. Veröffentlic-
hungen des Instituts für Österreichische Geschichts-
forschung, Bd. 45. Dunaj: Oldenbourg, 687 str.

• Miha Preinfalk: Auersperg. Geschichte einer euro-
päischen Familie. Gradec: Stocker Verlag, 688 str.

Podiplomski program

Podobno kot preteklo leto je tudi letošnji razpis 
podiplomskega programa »Interkulturni študiji – pri-
merjalni študij idej in kultur« naletel na presenetljivo 
zanimanje, zato smo po pogovorih z vsemi kandidati 
vpisali 21 študentk in študentov. Tudi letos je bilo 
največ zanimanja za filozofijo, o čemer priča statistika 
vpisa:

• Slovenske študije – tradicija in sodobnost: 4,
• Spomin narodov v historični perspektivi: 2,
• Transformacija moderne misli – filozofija, psihoa-

naliza, kultura: 10,
• Antropologija zdravja, bolezni in zdravljenj: 5.

Založba ZRC

V letu 2006 je v okviru založniškega programa ZRC 
SAZU izšlo 59 naslovov knjižnih publikacij, 13 letni-
kov periodičnih publikacij, nekatere v sozaložništvu 
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in/ali soizdajateljstvu. Knjige in revije so najpogosteje 
izšle s podporo Agencije za raziskovalno dejavnost 
Republike Slovenije, Ministrstva za kulturo Republike 
Slovenije, Slovenske akademije znanosti in umetnosti, 
Raziskovalnega sklada ZRC SAZU, Mestne občine 
Ljubljana, Informacijskega podjetja Vestnik in drugih 
zunanjih sofinancerjev. Knjige in revije smo predstavili 
na 44 novinarskih konferencah, knjižnem sejmu in 
dveh posebnih prireditvah: Dnevu reformacije v Mur-
ski Soboti in prireditvi Znanost ne grize v Mariborski 
knjigarni in klubu Kibla.

Knjigarna Azil

Kljub vse večji konkurenci in kljub vrsti težav, ki spre-
mljajo slovensko knjižno produkcijo, Knjigarna Azil 
iz meseca v mesec širi svojo ponudbo domače in tuje 
strokovne literature. Poleg tega z rednim sodelovanjem 
pri sedaj že tradicionalni poletni prireditvi »Knjižnica 

pod krošnjami« prestopa prag Znanstvenoraziskoval-
nega centra. Zato in predvsem zaradi hitro rastočega 
zanimanja za našo ponudbo izbrane literature bomo 
knjigarno skušali še letos preseliti v večji prostor in 
s tem omogočili kupcem več miru pri pregledovanju 
in izbiri knjig. 

Novi prostori 

V preteklem letu smo začeli s prenovo Atrija stavbe na 
Novem trgu 2 in dvoriščnih prostorov stavbe na Bregu 
4, lotili pa smo se tudi pridobivanja gradbene doku-
mentacije za obnovo vile Rafut v Novi Gorici. Prostori 
Raziskovalne postaje ZRC Prekmurje v Petanjcih so 
adaptirani do tretje podaljšane faze, zaključek del pa 
načrtujemo v pozni jeseni 2007. Prostori Zemljepisne-
ga muzeja v pritličju dvoriščnega dela so dokončno 
opremljeni, zato bomo takoj po prenovi Atrija lahko 
začeli z rednim sprejemom obiskovalcev.
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DIRECtOR’S REpORt

Introduction

Celebrating anniversaries is most useful when, look-
ing back on the past, we also take time to look to the 
future. Moreover, in presenting our results it is espe-
cially beneficial to seek new opportunities and better 
solutions. This involves not only seeking new funding 
and acquiring new facilities and equipment, but also 
looking for and engaging the best personnel. In these 
efforts it is necessary to explore all of the possibili-
ties offered by Slovenia’s academic environment and 
legislation. At the same time, however, caution must 
be exercised to ensure that every increase in the size 
of research teams is well founded.
Taking all this into account, a first glance at the past 
year could raise certain concerns, but a more thor-
ough analysis shows that among 314 personnel there 
are 56 research assistants, 96 associates working on 
limited contracts, and 14 employees with minimum 
workloads.

Important research results

• Joint master’s program in Migration and Intercul-
tural Relations.

• Marina Lukšič - Hacin (ed.), Spet doma – povratne 
migracije med politiko, prakso in teorijo (Home 
Again: Reverse Migrations between Politics, Prac-
tice, and Theory). Ljubljana: Založba ZRC, 2006. 
Monograph; result of three-and-a-half years of 
research within target research program (CRP).

• Darko Dolinar & Marko Juvan (eds.), Writing 
Literary History. Frankfurt am Main: Peter Lang, 
2006.

• Anton Velušček (ed.), Resnikov prekop. Najstarejša 
koliščarska naselbina na Ljubljanskem barju (The 
Resnik Canal: The Oldest Pile-Dwelling Settlement 
in the Ljubljana Marsh) (= Opera Instituti Archaeo-
logici Sloveniae 10). Ljubljana, 2006.

• Lojze Marinček et al., Vegetacijska karta gozdnih 
združb Slovenije (Vegetation Map of Forest Com-
munities in Slovenia) and Komentar k vegetacijski 
karti (Commentary to the Vegetation Map). Ljublja-
na: Biološki inštitut Jovana Hadžija ZRC SAZU, 
2006.

• Savo Brelih, Božidar Drovenik, & Aljoša Pirnat. 
Gradivo za favno hroščev (Coleoptera) Slovenije 
(Material for the Beetle Fauna (Coleoptera) of 
Slovenia) (= Scopolia 58). Ljubljana, 2006.

• Igor Grdina, Med dolžnostjo spomina in razkošjem 
pozabe: kulturnozgodovinske študije (Between the 
Obligation of Memory and the Luxury of Oblivion: 
Cultural and Historical Studies) (= Življenja in dela 
3, ed. Andrej Vovko). Ljubljana: Založba ZRC, 
2006, pp. 342.

• Marko Snoj. Slovar jezika Janeza Svetokriškega 
(Dictionary of the Language of Janez Svetokriški 
[Tobia Lionelli]). Volume I: A–O, pp. 711. Volume 
II: P–Ž, pp. 710. Ljubljana: Fundacija dr. Bruno 
Breschi & Založba ZRC.

• Maks Pleteršnik. Slovensko-nemški slovar (Sloveni-
an-German Dictionary). Transliterated edition. Ed. 
Metka Furlan. Volume I: A–O, pp. 878. Volume II: 
P–Ž, pp. 967 + xxviii. Ljubljana: Založba ZRC.

• Kozma Ahačič. Izvirne slovenske pesmi Jovana 
Vesela Koseskega: vsebinski opis, okoliščine nas-
tanka, pregled ocen, jezik, tekstnokritični aparat 
ter diplomatični in kritični prepis pesmi 1818–1852 
(Original Slovenian Poems by Jovan Vesel Kos-
eski: Description of Content, Conditions of their 
Creation, Overview of Reviews, Language, Textual 
Critical Apparatus, and Diplomatic and Critical 
Transcription of Poems from 1818 and 1852) (= 
Slavistična knjižnica 9). Ljubljana: Slavistično 
društvo Slovenije, 2006, pp. 195.

• Krištof Oštir, Daljinsko zaznavanje (Remote Sens-
ing). Ljubljana: Založba ZRC, 2006.

• Matjaž Bizjak, Srednjeveški urbarji za Slovenijo 5. 
Urbarji briksenske škofije. 1253–1464 (Slovenian 
Medieval Land Registers 5. Land Registers of the 
Brixen Diocese) (= Thesaurus memoriae, Fontes 
3). Ljubljana: Založba ZRC, 2006.

• Dušan Kos, In Burg und Stadt: spätmittelalterlicher 
Adel in Krain und Untersteiermark (In Castle and 
Town: Late Medieval Nobility in Carniola and 
Lower Styria) (= Veröffentlichungen des Instituts für 
Österreichische Geschichtsforschung 45). Vienna: 
Oldenbourg, 2006.

• Miha Preinfalk, Auersperg. Geschichte einer eu-
ropäischen Familie (Auersperg: The History of a 
European Family). Graz: Stocker Verlag, 2006.

Graduate program

Similar to last year, this year’s pre-enrolment an-
nouncement for the graduate program “Comparative 
Study of Ideas and Cultures” met with surprisingly 
wide interest. After interviewing all the applicants, 



�

we accepted 21 students. Once again, the majority of 
students were interested in philosophy, which can be 
seen from this year’s enrollment statistics:

• Slovene Studies: Tradition and Modern Times: 4,
• The Memory of Nations from a Historical Perspec-

tive: 2,
• Transformation of Modern Ideas: Philosophy, Psy-

choanalysis, Culture: 10,
• Anthropology of Health, Disease, and Treatments: 

5.

Založba ZRC / ZRC Publishing

In 2006, 59 books and 13 volumes of periodicals were 
published within the SRC SASA publishing program; 
some involved joint publishers and/or joint editors. 
Books and journals were most often published with 
the support of the Agency of the RS for Research and 
Development, the Ministry of Culture, the Slovenian 
Academy of Sciences and Arts (SASA), the SRC 
SASA Research Fund, the City of Ljubljana, the Vest-
nik Information Company, and other external fund 
providers. Books and journals were presented at 44 
press conferences, a book fair, and two special events: 
Reformation Day in Murska Sobota, and “Znanost ne 
grize” (Science Doesn’t Bite) at the Kibla Multimedia 
Center in Maribor.

Azil Bookstore

Despite increasing competition and various problems 
accompanying Slovenian book production, the Azil 
Bookstore is expanding its selection of Slovenian and 
foreign professional literature on a monthly basis. In 
addition, it regularly takes part in the traditional sum-
mer event Knjižnica pod krošnjami (Library under the 
Treetops) and thus extends its activities beyond the Sci-
entific Research Center. For this reason and because of 
a quickly growing interest in the selection of this type 
of literature, this year we will try to move the bookstore 
to larger premises, providing more peace and quiet for 
customers while they browse and choose books.

New premises

In the past year, we started renovating the atrium of 
the building at Novi Trg 2, and the courtyard rooms 
of the building at Breg 4. We also started acquiring 
the building permits for renovating the Rafut mansion 
in Nova Gorica. Construction on the facilities of the 
Prekmurje Research Unit in Petanjci has proceeded to 
the exterior doors and windows stage, and we expect 
the work to be completed in late fall 2007. The premises 
of the Geographical Museum on the ground floor are 
fully furnished and after the renovation of the atrium 
we will be able to receive regular visitors.
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UpRAvNI ODbOR

Upravni odbor ZRC SAZU je do 19. 6. deloval v 
sestavi: akad. dr. Andrej Kranjc (predsednik), dr. 
Darko Dolinar (podpredsednik), dr. Matej Gabrovec, 
dr. Marina Lukšič - Hacin, Zoran Mezeg, dr. Damjan 
Prelovšek (do 14. 2.), dr. Stojan Sorčan, Sinja Zemljič 
- Golob, akad. dr. Dragica Turnšek, izr. članica SAZU 
prof. dr. Zinka Zorko, akad. dr. Mitja Zupančič. 

Novi Upravni odbor ZRC SAZU je bil v skladu s 
Statutom ZRC SAZU konstituiran na 1. seji dne 20. 
6. v sestavi: Tatjana Fink, MBA, glavna direktorica 
Trimo, d. d., akad. dr. Andrej Kranjc (predsednik), 
dr. Marina Lukšič - Hacin (podpredsednica), Zoran 
Mezeg, upravni direktor SAZU, dr. Rado Riha, akad. 
dr. Dragica Turnšek, prof. dr. Danilo Zavrtanik, pred-
sednik Univerze v Novi Gorici, izr. članica SAZU 
prof. dr. Zinka Zorko, akad. dr. Mitja Zupančič. 

Upravni odbor ZRC SAZU sprejema splošne akte ZRC 
SAZU oziroma daje soglasje k njim, obravnava in 
sprejema letne programe dela, poročila o delu, finanč-
ni načrt in zaključni račun ter imenuje direktorja ZRC 
SAZU. Delovanje upravnega odbora ureja Poslovnik o 
delu Upravnega odbora ZRC SAZU. Sestavlja ga devet 
članov, od katerih imenuje pet članov predstavnikov 
ustanoviteljica SAZU, dva člana imenuje Kolegij ZRC 
SAZU na predlog direktorja ZRC SAZU iz vrst upo-

rabnikov dejavnosti ZRC SAZU, ki imajo dolgoročen 
interes pri povezovanju raziskovalnih dejavnosti ZRC 
SAZU, dva člana izvoli Kolegij ZRC SAZU izmed 
delavcev, zaposlenih na ZRC SAZU. 

V letu 2006 je imel Upravni odbor ZRC SAZU pet 
sej, od tega tri redne in dve dopisni. Potrdil je poročilo 
o finančnem poslovanju za leto 2005 s poročilom 
inventurne komisije ter program dela in finančni 
načrt poslovanja za leto 2006. Potrdil je spremembe 
in dopolnitve: Statuta ZRC SAZU, Poslovnika o 
izvolitvi Upravnega odbora ZRC SAZU, Poslovnika 
o delu Upravnega odbora ZRC SAZU, Poslovnika o 
delu uredništva revije Hacquetia, Kataloga delov-
nih mest Pravilnika o organizaciji in sistemizaciji 
delovnih mest ZRC SAZU, Pravilnika o pogojih in 
postopkih za napredovanje delavcev na ZRC SAZU 
in Pravilnika o odnosih z javnostmi in informiranju 
medijev ZRC SAZU. V manjši meri se je ukvarjal tudi 
s kadrovskimi zadevami in dal soglasje k imenovanju 
predstojnikov Geografskega inštituta Antona Melika 
ZRC SAZU, Glasbenonarodopisnega inštituta ZRC 
SAZU, Inštituta za slovensko narodopisje ZRC SAZU 
ter imenoval za v. d. predstojnika Biološkega inštituta 
Jovana Hadžija ZRC SAZU direktorja ZRC SAZU dr. 
Ota Lutharja (od 1. 6.). 

KOlEGIJ

Kolegij je posvetovalno telo direktorja ZRC SAZU in ga 
sestavljajo predstojnice in predstojniki inštitutov ZRC 
SAZU, predstojnica Centra za predstavitvene dejavno-
sti, vodja Raziskovalne postaje Nova Gorica, vodja zalo-

žniške dejavnosti, vodja računovodsko-finančne službe 
in pomočnica direktorja za upravne zadeve. Sestali so 
se na enajstih rednih in eni izredni seji ter obravnavali 
tekočo problematiko raziskovalnega dela.
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ZNANStvENI SvEt

Znanstveni svet ZRC SAZU oblikuje raziskovalni 
program in obravnava druge strokovne zadeve ZRC 
SAZU. Šteje 13 članov: od tega jih 8 izvolijo razi-
skovalci ZRC SAZU, 4 imenuje Predsedstvo SAZU, 
direktor ZRC SAZU pa je član po položaju. 

Sestava: dr. Metka Culiberg, dr. Marjan Dolgan, akad. 
prof. dr. Matija Gogala, izr. prof. dr. Stanko Granda 
(predsednik), doc. dr. Metoda Kokole, akad. prof. dr. 
Jože Krašovec, akad. prof. dr. Ivan Kreft, prof. dr. Oto 
Luthar, izr. prof. dr. Majda Merše, prof. dr. Marijan 
Pavčnik, doc. dr. Marjan Ravbar (podpredsednik), dr. 
Marjeta Šašel Kos, dr. Janja Žitnik.

V letu 2006 je imel Znanstveni svet ZRC SAZU 5 sej, 
od tega 1 pisno. Dajal je soglasja k imenovanju pred-
stojnikov, opravljal izvolitve v raziskovalne nazive, 
sklepal o predlogih za nagrajence ter imenoval člane 
znanstvenih svetov inštitutov.

V LETU 2006 SO DOKTORIRALI

1.	 Mag.	Marijan	Dović, Inštitut za slovensko litera-
turo in literarne vede, 28. 3. na Filozofski fakulteti 
Univerze v Ljubljani.

2. Mag. Danila Zuljan Kumar, Inštitut za slovenski 
jezik Frana Ramovša, 29. 3. na Filozofski fakulteti 
Univerze v Ljubljani.

3. Bojan	Otoničar, Inštitut za raziskovanje krasa, 6. 
6. na Naravoslovnotehniški fakulteti Univerze v 
Ljubljani.

4. Mag. Katarina Keber, Zgodovinski inštitut Mil-
ka Kosa, 12. 6. na Filozofski fakulteti Univerze v 
Ljubljani.

5. Mag. Urša Šivic, Glasbenonarodopisni inštitut, 12. 
12. na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani.

6. Aleš Bunta, Filozofski inštitut, 13. 12. na Filozofski 
fakulteti Univerze v Ljubljani.

V LETU 2006 SO MAGISTRIRALI

1. Luka Vidmar, Inštitut za slovensko literaturo in li-
terarne vede, 12. 1. na Filozofski fakulteti Univerze 
v Ljubljani.

2. Branka Lazar, Inštitut za slovenski jezik Frana 
Ramovša, 9. 2. na Filozofski fakulteti Univerze v 
Ljubljani.

3. Marinšek Aleksander, Biološki inštitut Jovana 
Hadžija, 12. 7. na Biotehniški fakulteti Univerze v 
Ljubljani.
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UpRAvA

PERSOnALnA SESTAVA

Direktor: red. prof. dr. Oto Luthar, znanstveni sve-
tnik.
Znanstveni sodelavec: dr. Jeffrey David Turk. 
Predstojnica Centra za predstavitvene dejavnosti: 
dr. Breda Čebulj Sajko, znanstvena svetnica.
Pomočnica direktorja za upravne zadeve: Tanja 
Valte.
Asistentka z doktoratom: dr. Tanja Petrović.
Referentka za predstavljanje raziskovalnih rezultatov: 
Irena Naglič.
Vodja knjigarne: Ana Marija Ličina.
Strokovna sodelavca: Ciril Oberstar, Teja Komel 
(od 1. 5.).

TAjniŠTVo

Vodja tajništva: Alenka Koren.
Tajnica: Marija Maja Stipar.

RačunOvODstvO

Vodja računovodstva: Ana Kejžar.
Svetovalka direktorja: Vanda Baloh (od 6. 4.).
Strokovni sodelavki: Majda Bogdanovič, Lidija Pan-
geršič.
Računovodkinja: Tanja Pavčič.

KaDROvsKa	služBa

Vodja kadrovske službe: Tadeja Sušnik.
Strokovna sodelavka: Jelka Pekolj.

tehničnO	vzDRževanje

Strokovna sodelavka za gradnjo in nadzor: Duša 
Bosnić.
Samostojna tehnika: Marko Zaplatil, Aleksander Ku-
harič (tretjina delovnega časa).
Fotograf: Igor Lapajne.
Upravitelj: Marko Jevnikar.
Čistilke: Nasiha Brakić, Anica Luin, Barbara Marin-
ković, Mirjana Marinković, Sinka Mohorič, Alojzija 
Petek, Katica Softić, Amra Šabotić.

POSLOVnO POROčILO

Delovanje Znanstvenoraziskovalnega centra SAZU 
je bilo v letu 2006 financirano preko programov in 
projektov, ki so bili pridobljeni na razpisih Agencije 
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije. Za 
izvajanje raziskave Naravne in kulturne dediščine 
Ministrstvo za finance del sredstev posreduje preko 
proračuna SAZU. Preostale prihodke pa nam je uspelo 
pridobiti od ostalih ministrstev in ustvariti na trgu.

Poslovni uspeh (v 000 sit)
Celotni prihodki 3.050.938
Celotni odhodki 3.023.759 
Presežek prihodkov nad odhodki 27.179

Prihodki v letih 2006 in 2005 (v 000 sit)
 Leto 2006 Leto 2005
Celotni prihodki 3.050.938 2.850.810
Delež javne službe 2.746.915 2.498.851
Delež SAZU 62.175 181.130
Delež tržne dejavnosti 241.848 170.829

Primerjava prihodkov za leti 2006 in 2005
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Vrsta stroška leto 2006 leto 2005 indeks 2006/2005

Avtorski honorarji 157.265 122.266 129
Študentsko delo 26.548 28.467 93
Amortizacija 98.387 104.266 94
Tiskarske in ostale storitve 148.105 98.851 150
dnevnice na službenih potovanjih 17.105 15.741 109
ostali stroški službenih potovanj 47.007 49.117 96
Strošek električne energije in ogrevanja 34.533 33.385 103
Stroški poštnega prometa in telefona 34.854 33.179 105
Stroški prevoza na delo, prehrane, regresa za letni dopust 148.493 125.673 118
bruto plače 1.598.028 1.547.880 103
Prispevki na plače 258.745 250.627 103
davki na plače 99.891 114.307 87
Stroški materiala 31.451 43.797 72
ostali stroški, dodatno pokojninsko zavarovanje 323.347 276.732 117

stroški skupaj 3.023.759 2.844.288 106

KADROVSKA AnALIZA

Na dan 31. 12. 2006 je bilo na ZRC SAZU zaposlenih 
311 sodelavcev. Med letom je odšlo 7 sodelavcev, 
od tega so se 4 upokojili, 17 pa se jih je zaposlilo na 
novo.
Na ZRC SAZU je bilo leta 2006 skupaj zaposlenih 55 
mladih raziskovalcev. V letu 2006 je bilo odobrenih 
11 mest za mlade raziskovalce. V tem letu je magi-
striral en mladi raziskovalec, doktoriralo pa jih je pet. 
Magistrirala sta tudi dva naša sodelavca in doktorirala 
dva sodelavca.
Natančnejši prikaz zaposlenih na dan 31. 12. 2006 je 
prikazan v priloženi preglednici.

struktura	celotnih	nastalih	stroškov	v	letih	2006	in	2005
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KOLEDAR PRIREDITEV ZA ZUnAnjE 
jAVnOSTI V LETU 2006

jAnUAR
5. Predstavitev knjige: Tatiana Bajuk Senčar, Kultura 

turizma. Antropološki pogledi na razvoj Bohinja, 
Mala dvorana ZRC SAZU (Inštitut za antropolo-
ške in prostorske študije ZRC SAZU in Založba 
ZRC).

13. Predstavitev zbornika Traditiones 34, 2005 (1. in 
2. zvezek), dvorana SAZU, Ljubljana (II. razred za 
filološke in literarne vede SAZU, Inštitut za sloven-
sko narodopisje ZRC SAZU, Glasbenonarodopisni 
inštitut ZRC SAZU in Založba ZRC).

19. Predstavitev knjig: Matjaž Bizjak (ur.), Blaznikov 
zbornik / Festschrift für Pavle Blaznik; Darja Mihe-
lič (ur.), Ad. fontes. Otorepčev zbornik, Prešernova 
dvorana SAZU, Ljubljana (Zgodovinski inštitut 
Milka Kosa ZRC SAZU in Založba ZRC).

26. Predstavitev knjig: Aleksandra Bizjak, Pridiga kot 
žanr (zbirka Linguistica et Philologica 11); Helena 
Dobrovoljc, Slovenska teorija jezikovne naravnosti 
s slovenskim (obliko)skladenjskim gradivom (zbir-
ka Linguistica et Philologica 12); Tomaž Sajovic, 
Jezik med umetnostjo in znanostjo (Slogovne 
razprave) (zbirka Lingua Slovenica 2); Hanna 
Popowska - Taborska, Zgodnja zgodovina Slovanov 
v luči njihovega jezika (prevedla Karmen Kenda 
- Jež); Slovenski jezik/Slovene Linguistic Studies 
5 (urednika Marko Snoj in Marc L. Greenberg);  
Jezikoslovni zapiski 11, št. 1 in 2 (urednik Janez 
Keber), Prešernova dvorana SAZU, Ljubljana 
(Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC 
SAZU in Založba ZRC).

26. Predstavitev knjige: Ivanka Počkar, Dve gasi, dva 
policaja, sto obrtnikov. Življenje mestnih obrtnikov 
od sredine 19. stoletja do druge svetovne vojne na 
primeru Brežic, Dvorana v Parku, Krško (Valvasor-
jev raziskovalni center Krško, Društvo za oživitev 
mesta Brežice in Založba ZRC).

FEBRUAR
2. Predstavitev knjige: Andrej Mihevc (ur.), Voda in 

življenje v kamniti pokrajini – Kras / Water and Life 
in a Rocky Landscape – Kras, Zemljepisni muzej, 
Ljubljana (ZRC SAZU).

9. Predstavitev knjig iz zbirke Studia litteraria: Majda 
Stanovnik, Slovenski literarni prevod 1550–2000; 
Vid Snoj, Nova zaveza in slovenska literatura; 
Matija Ogrin (ur.), Znanstvene izdaje in elektron-
ski medij, Prešernova dvorana SAZU, Ljubljana 
(Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede 
ZRC SAZU in Založba ZRC).

10. Predstavitev knjige iz zbirke Opera ethnologi-
ca Slovenica: Irene Portis - Winner, Semiotika 
kmetstva v tranziciji. Slovenski vaščani in njihovi 
sorodniki v Ameriki, Knjižnica Jožeta Udoviča, 

Cerknica (Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica, 
Občina Cerknica, Založba ZRC in Inštitut za slo-
vensko narodopisje ZRC SAZU).

13. Predstavitev knjige: Matjaž Bizjak (ur.), Blaznikov 
zbornik / Festschrift für Pavle Blaznik, Kašča na 
Spodnjem trgu, Škofja Loka (Muzejsko društvo 
Škofja Loka in Založba ZRC).

14. Predstavitev knjig: Irene Portis - Winner, Semiotika 
kmetstva v tranziciji. Slovenski vaščani in njihovi 
sorodniki v Ameriki; Jeff Bernard, Jurij Fikfak in 
Peter Grzybek (ur.), Text & Reality / Text & Wir-
klichkeit (zbirka Opera ethnologica Slovenica), 
Zemljepisni muzej, Ljubljana (Inštitut za slovensko 
narodopisje ZRC SAZU in Založba ZRC).

MaReC
1. Predstavitev knjig: Jacques Rancière, Nerazume-

vanje. Politika in filozofija (zbirka Philosophica 
– Series Moderna); Jean-Claude Milner, Jasno de-
lo. Lacan, znanost, filozofija (zbirka Philosophica 
– Series Moderna); Giorgio Agamben, Kar ostaja 
od Auschwitza. Arhiv in priča (Homo sacer III) 
(zbirka Philosophica – Prizma); XXVI. letnik re-
vije Filozofski vestnik, Mala dvorana ZRC SAZU 
(Filozofski inštitut ZRC SAZU in Založba ZRC).

6.  »Generacije znanosti XII« – tradicionalna priredi-
tev, na kateri ZRC podeli nagrade za znanstvene 
dosežke v preteklem letu, Linhartova dvorana 
Cankarjevega doma (ZRC SAZU).

7. Predstavitev knjig: Ivanka Počkar, Dve gasi, dva 
policaja, sto obrtnikov. Življenje mestnih obrtnikov 
od sredine 19. stoletja do druge svetovne vojne na 
primeru Brežic; Marija Makarovič, Črmošnjiško-
Poljanska dolina in njeni ljudje. Kočevarji staro-
selci in Slovenci – iz preteklosti v sedanjost, Mala 
dvorana ZRC SAZU (Založba ZRC).

13. Mednarodni »Teden možganov 2006«, Prešernova 
dvorana SAZU in Dvorana zemljepisnega muzeja, 
Ljubljana (Slovensko društvo za nevroznanost 
– SiNAPSA in Družbenomedicinski inštitut ZRC 
SAZU).

20. Predstavitev knjig: Metoda Kokole et al. (ur.), 
Mediteranski miti od antike do 18. stoletja / Me-
diterranean Myths from Classical Antiquity to 
18th Century; Blaž Resman (ur.), Acta historiae 
artis Slovenica 10, (2005); Barbara Murovec (ur.), 
Umetnostna kronika 10 (2006), Mala dvorana ZRC 
SAZU (Založba ZRC, Historični seminar ZRC 
SAZU in Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta 
Steleta ZRC SAZU).

22. Javna razprava: »Med Kopernikom in neoliberaliz-
mom«, knjigarna Konzorcij, Ljubljana (Filozofski 
inštitut ZRC SAZU).

26.–27.  Konferenca: »Pravo po Eichmannovem pro-
cesu«, Prešernova dvorana SAZU, Ljubljana (ZRC 
SAZU v sodelovanju z Inštitutom za narodnostna 
vprašanja).

31. Predstavitev knjige: Ivanka Počkar, Dve gasi, dva 

N. Brakić

A. Luin

I. Lapajne

M. Zaplatil
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policaja, sto obrtnikov. Življenje mestnih obrtnikov 
od sredine 19. stoletja do druge svetovne vojne na 
primeru Brežic, Osnovna šola Kozje (Muzejsko 
društvo Kozje in Založba ZRC).

APRiL
4. Predstavitev knjige iz zbirke Agora: Matej 

Hriberšek, Klasični jeziki v slovenskem šolstvu 
1848–1945, Glazerjeva dvorana Univerzitetne knji-
žnice, Maribor (Univerzitetna knjižnica Maribor in 
Založba ZRC).

8. Predavanje japonskega filozofa Kojina Karatanija, 
Prešernova dvorana SAZU, Ljubljana (Filozofski 
inštitut v sodelovanju s spletnim portalom Krta-
ča).

14. Predstavitev knjige: Oto Luthar et al., Zgodovina 
historične misli od Homerja do začetka 21. stole-
tja, Prešernova dvorana SAZU, Ljubljana (ZRC 
SAZU).

18.–22. Sodelovanje na sejmu »11. slovenski dnevi 
knjige«, park Zvezda, Ljubljana (Založba ZRC).

20.–22.  1. slovenska mednarodna fonetična konfe-
renca (SloFon 1), Prešernova dvorana SAZU, Lju-
bljana (Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša 
ZRC SAZU).

MAj
1.–7.  »Politično nekorektni filmski festival«, Atrij 

ZRC SAZU, Ljubljana (ZRC SAZU v sodelovanju 
z društvom PIFF). 

10. Predstavitev knjige: Anabelle Križnar, Slog in 
tehnika srednjeveškega stenskega slikarstva na Slo-
venskem, Mala dvorana ZRC SAZU (Založba ZRC 
in Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani).

12. Predstavitev knjige: Boris M. Gombač, Na drugi 
strani. Odbor staršev za varstvo in vrnitev sloven-
skih vojakov ob slovenski osamosvojitvi leta 1991, 
Prešernova dvorana SAZU, Ljubljana (Založba 
ZRC).

15. Predstavitev knjige: Zgodovina historične misli 
od Homerja do začetka 21. stoletja, Prešernova 
dvorana SAZU, Ljubljana (ZRC SAZU).

15. Predavanje Slavoja Žižka ob 150-letnici rojstva 
Sigmunda Freuda, Prešernova dvorana SAZU, 
Ljubljana (Program za primerjalni študij idej in 
kultur, filozofski modul). 

18. Predstavitev transliterirane izdaje dela: Maks 
Pleteršnik, Slovensko-nemški slovar I–II. Knjižna 
izdaja in elektronska izdaja na CD-ju, Prešernova 
dvorana SAZU, Ljubljana (Inštitut za slovenski 
jezik Frana Ramovša ZRC SAZU in Založba 
ZRC).

24. Predstavitev rezultatov projekta Spletni seznam 
besed slovenskega jezika, vodja Primož Jakopin, 
Mala dvorana ZRC SAZU (Inštitut za slovenski 
jezik Frana Ramovša ZRC SAZU).

24. Predstavitev knjige iz zbirke Opera Instituti Archa-
eologici Sloveniae: Anton Velušček s sodelavci, 

Resnikov prekop. Najstarejša koliščarska naselbina 
na Ljubljanskem barju / The Oldest Pile-Dwelling 
Settlement in the Ljubljansko Barje, in revije 
Arheološki vestnik 56 (2005), Zemljepisni muzej, 
Ljubljana (Inštitut za arheologijo ZRC SAZU in 
Založba ZRC).

29. Javno predavanje: Rado Riha, Kako lahko vidim 
revolucijo?, Prešernova dvorana SAZU, Ljubljana 
(Podiplomski program ZRC SAZU).

30. Predstavitev knjige: Andrej O. Župančič, O ustvar-
jalnosti v znanstvenem raziskovanju. Vabilo na 
dvom o dvomu, dvorana SAZU (SAZU in Založba 
ZRC).

jUnij
1. Prireditev »Znanost ne grize«, MMC Kibla – Ki-

bar, Maribor (MMC Kibla Maribor, ZRC SAZU, 
Založba ZRC in knjigarna Azil).

2.  Predstavitev knjige iz zbirke Fundamenta artis 
historiae: Roelof van Straten, Uvod v ikonografijo, 
Prešernova dvorana SAZU, Ljubljana (Umetno-
stnozgodovinski inštitut Franceta Steleta ZRC 
SAZU in Založba ZRC).

2.–3.  Znanstveni posvet »Slovenske ikonografske štu-
dije«, Prešernova dvorana SAZU (Umetnostnozgo-
dovinski inštitut Franceta Steleta ZRC SAZU).

5. Javno predavanje: Peter Klepec, Med Deleuzom in 
psihoanalizo, Prešernova dvorana SAZU, Ljublja-
na (Podiplomski program ZRC SAZU).

7. Predstavitev knjige: Darko Dolinar in Marko 
Juvan (ur.), Writing Literary History. Selected 
Perspectives from Central Europe, Mala dvorana 
ZRC SAZU (ZRC SAZU in Inštitut za slovensko 
literaturo in literarne vede ZRC SAZU).

8. Predstavitev knjige iz zbirke Opera Instituti Archa-
eologici Sloveniae: Anton Velušček s sodelavci, 
Resnikov prekop. Najstarejša koliščarska naselbina 
na Ljubljanskem barju / The Oldest Pile-Dwelling 
Settlement in the Ljubljansko Barje, Osnovna šola 
Ig (Občina Ig, Inštitut za arheologijo ZRC SAZU 
in Založba ZRC).

12. Delavnica: »Modelling land use«, Zemljepisni 
muzej, Ljubljana (Inštitut za antropološke in pro-
storske študije ZRC SAZU).

12. Javno predavanje: Alenka Zupančič: Ponavljanje, 
Prešernova dvorana SAZU, Ljubljana (Podiplom-
ski program ZRC SAZU).

16. 6.–27. 8.  Projekt Knjižnica pod krošnjami, Pleč-
nikove stopnice v Trnovem, Ljubljana (Knjigarna 
Azil v sodelovanju z društvom Codeep).

20. Predstavitev knjige: Ivan Šprajc, Quetzalcóatlova 
zvezda. Planet Venera v Mezoameriki, Prešernova 
dvorana SAZU, Ljubljana (Inštitut za antropolo-
ške in prostorske študije ZRC SAZU in Založba 
ZRC).

22. Predstavitev knjige: Boris M. Gombač, Na drugi 
strani. Odbor staršev za varstvo in vrnitev slo-
venskih vojakov ob slovenski osamosvojitvi leta 
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1991, grad Ptuj (Zgodovinski arhiv Ptuj in Založba 
ZRC).

26. Predstavitev knjige: Boris M. Gombač, Na drugi 
strani. Odbor staršev za varstvo in vrnitev slo-
venskih vojakov ob slovenski osamosvojitvi leta 
1991, Društvo slovenskih izobražencev Trst, Italija 
(Društvo slovenskih izobražencev Trst in Založba 
ZRC).

27. Predstavitev revije Dve domovini/Two Homelands, 
št. 23 (2006), in brošure Marjana Drnovška Lju-
bljana: križišče na poti v svet, Mala dvorana ZRC 
SAZU (Inštitut za slovensko izseljenstvo ZRC 
SAZU in Založba ZRC).

27. 6.–2. 7.  14. mednarodna krasoslovna šola »Trajno-
stno upravljanje z naravnimi viri na krasu«, Postoj-
na (Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU).

jULij
3.  Informativni dan na podiplomskem programu Uni-

verze v Novi Gorici in ZRC SAZU »Interkulturni 
študiji – primerjalni študij idej in kultur«, Mala 
dvorana, (ZRC SAZU).

17.–28.   Prireditev za otroke: »Raziskovalne igralni-
ce«, različni kraji (ZRC SAZU).

sePteMBeR
8. Prireditev »Zajuckaj in zapoj«, posvečena pritr-

kavanju, Vrt cerkve Janeza Krsnika v Trnovem, 
Ljubljana (Glasbenonarodopisni inštitut ZRC 
SAZU).

15. Predstavitev knjige: Tone Cevc (ur.), Človek v Al-
pah. Desetletje (1996–2006) raziskav o navzočnosti 
človeka v slovenskih Alpah, Galerija Veronika, 
Kamnik (Založba ZRC, Javni sklad RS za kulturne 
dejavnosti – Območna izpostava Kamnik in Občina 
Kamnik).

21. Predstavitev knjige: Boško Čušin, Rastlinstvo Bre-
ginjskega kota, Dom Andreja Manfrede, Kobarid 
(Založba ZRC).

21.–25.  Mednarodni znanstveni simpozij »Etnomu-
zikologija in etnokoreologija v vzgoji in izobraže-
vanju: Bistvena vprašanja aplikativne znanosti«, 
Ljubljana (Glasbenonarodopisni inštitut ZRC 
SAZU).

21. Predstavitev knjig: Andrej Gaspari (ur.), Zalog pri 
Verdu. Tabor kamenodobnih lovcev na zahodnem 
robu Ljubljanskega barja / Zalog near Verd. Stone 
Age hunters’ camp at the western edge of the Lju-
bljansko barje (zbirka Opera Instituti Archaeolo-
gici Sloveniae); Tone Cevc (ur.), Človek v Alpah. 
Desetletje (1996–2006) raziskav o navzočnosti 
človeka v slovenskih Alpah, Zemljepisni muzej, 
Ljubljana (Inštitut za arheologijo ZRC SAZU in 
Založba ZRC).

27. Predstavitev knjig: Zalog pri verdu / Tabor kame-
nodobnih lovcev na zahodnem robu Ljubljanskega 
barja; Človek v Alpah/ Desetletje (1996–2006) 
raziskav o navzočnosti človeka v slovenskih Alpah, 

Zemljepisni muzej, Ljubljana (Inštitut za arheolo-
gijo ZRC SAZU in Založba ZRC).

29. Predstavitev knjige iz zbirke Thesaurus memoriae 
– Series Dissertationes: Andrej Komac, Od mejne 
grofije do dežele. Ulrik III. Spanheim in Kranjska 
v 13. stoletju, Mala dvorana ZRC SAZU (Zgodo-
vinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU in Založba 
ZRC).

oKToBER
12. Predstavitev knjige: Barbara Murovec, Matej Kle-

menčič in Mateja Breščak, Almanach and Painting 
in the Second Half of the 17th Century in Carniola, 
Narodna galerija, Ljubljana (Narodna galerija, 
Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta 
ZRC SAZU in Založba ZRC).

19.–20.  Mednarodni simpozij »Glasbeno ‘uporabno’ 
in glasbeno ‘avtonomno’: podobe in  pomeni«, 
Ljubljana (Muzikološki inštitut ZRC SAZU).

23. Predstavitev knjige: Marko Snoj, Slovar jezika 
Janeza Svetokriškega. 1. knjiga A–O, 2. knjiga P–Ž, 
dvorana SAZU, Ljubljana (Razred za filološke in 
literarne vede SAZU, Fundacija dr. Bruno Breschi 
in Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC 
SAZU).

27. Predstavitev prizadevanja za vzpostavitev razisko-
valne postaje ZRC Prekmurje v Petanjcih in knjige: 
Vilko Novak, Slovar stare knjižne prekmurščine, 
Grajska dvorana, Murska Sobota (ZRC SAZU).

noVEMBER
7. Predstavitev knjige: Danijel Vrhovšek et al., Mono-

grafija sladkovodnih in kopenskih alg v Sloveniji / 
Monograph on Freshwater and Terrestrial Algae in 
Slovenia, Zemljepisni muzej, Ljubljana (LIMNOS 
Podjetje za aplikativno ekologijo, d. o. o., in Za-
ložba ZRC).

9.  Predstavitev knjig iz zbirke Linguistica et Philologi-
ca: Jože Toporišič, Besedjeslovne razprave; Nataša 
Jakop, Pragmatična frazeologija, Prešernova dvo-
rana SAZU, Ljubljana (Inštitut za slovenski jezik 
Frana Ramovša ZRC SAZU in Založba ZRC).

10. »Knjige v gibanju« – knjižni sejem in spremljevalni 
kulturni program, Etnografski muzej, Ljubljana 
(knjigarna Azil).

14. Predstavitev knjige: Tatjana Rojc (ur.), Trst: Ume-
tnost in glasba ob meji v dvajsetih in tridesetih letih 
XX. stoletja / Trieste: Arte e musica di frontiera 
negli anni venti e trenta del XX secolo, Prešernova 
dvorana SAZU (Glasbena matica TRST in Založba 
ZRC).

16. Predstavitev knjig: Pavle Merků, Krajevno imeno-
slovje na slovenskem zahodu (zbirka Linguistica et 
Philologica); Nataša Komac in Vera Smole (ur.), 
Ovčja vas in njena slovenska govorica/Valbruna e 
la sua parlata slovena, Prešernova dvorana SAZU, 
Ljubljana (Inštitut za slovenski jezik Frana Ramo-
vša ZRC SAZU in Založba ZRC).
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20. Delavnica: »Biografsko-narativno-interpretivna 
metoda«, Mala dvorana ZRC SAZU (ZRC SAZU 
v sodelovanju z Agencijo za raziskovalno dejavnost 
in British Council). 

22. Javna razprava: »Demokracija po demokraciji«, 
Knjigarna Konzorcij, Ljubljana (Filozofski inštitut 
ZRC SAZU).

23. Predstavitev knjige: Jordanes, O izvoru in dejanjih 
Gotov. Getika, Zemljepisni muzej, Ljubljana (Za-
ložba ZRC).

30. 11.–3. 12.  22. knjižni sejem: prodajna razstava 
publikacij Založbe ZRC, Cankarjev dom, Ljubljana 
(Založba ZRC).

DeCeMBeR
1.  »Strip in zgodovina« – debatna kavarna na Knji-

žnem sejmu, Cankarjev dom (knjigarna Azil in 
Založba ZRC SAZU).

5. Predstavitev knjige: Tatjana Rojc (ur.), Trst: Ume-
tnost in glasba ob meji v dvajsetih in tridesetih letih 
XX. stoletja / Trieste: Arte e musica di frontiera 
negli anni venti e trenta del XX secolo, dvorana 
Pokrajinskega sveta, Gorica, Italija (Glasbena 
matica TRST in Založba ZRC).

6. Predstavitev knjige: Marija Stanonik, Procesu-
alnost slovstvene folklore. Slovenska nesnovna 
kulturna dediščina, Mala dvorana ZRC SAZU 
(Založba ZRC).

7. Predstavitev knjig iz zbirke Thesaurus memoriae 
– Series Fontes: Matjaž Bizjak, Srednjeveški urbarji 
za Slovenijo 5. Urbarji Briksenske škofije (Die Ur-
bare des Hochstifts Brixen) 1253–1464; Darja Mi-
helič, Piranska notarska knjiga (1298–1317) – IV. 
zvezek, Zemljepisni muzej, Ljubljana (Zgodovinski 
inštitut Milka Kosa ZRC SAZU in Založba ZRC).

HISTORIčnI SEMInAR

KOORDinaCijsKi	ODBOR

Predsednica: dr. Metoda Kokole.
Člani: dr. Maja Godina - Golija, dr. Katarina Keber 
(od junija), dr. Vojislav Likar, dr. Marina Lukšič - 
Hacin, dr. Petra Svoljšak, Katarina Šter (od junija), 
dr. Peter Weiss (do septembra), Mojca Žagar Karer 
(od junija).

V letu 2006 je bilo v okviru Historičnega seminarja 
izvedenih šestnajst samostojnih predavanj; nastopilo 
je enajst vabljenih gostov iz tujine in pet domačih 
predavateljev:
•	 jure	 Gombač: Sodobne migracijske teorije 

(10. 1.).
• Katarina Keber: Epidemije kolere kot medij za 

preučevanje javnega zdravstvenega sistema v 19. 
stoletju na Kranjskem (27. 1.).

• Marija Wakounig: Ženske v vzhodni Evropi v 20. 
stoletju (16. 2.).

• suzana	Ograjenšek: The Rival Queens, The Rival 
Queans ali Gli amori d’Alessandro? Händlova prva 
opera za Senesina, Bordonijevo in Cuzzonijevo 
(20. 2.).

• Richard Reutner: Med barokom in razsvetljen-
stvom: slovaropisna in pravopisna dela Janeza Žige 
Valentina Popoviča (14. 3.).

• Marie-Agnes Dittrich: Dunajske glasbene spletke: 
Salierijevo delo Prima la musica e poi le parole in 
Mozartov Der Schauspieldirektor (25. 4.).

• Karl	stuhlpfarrer: Slovenska narodna manjšina v 
koroški javnosti (9. 5.).

• Konrad Köstlin: Evropska etnologija v novem 
tisočletju (15. 5.).

• Pavlina	Bobič: »Bog na naši strani«: anglikanska 
cerkev in prva svetovna vojna (15. 6.).

• Renihard Heinisch: Populizem desnice z lokalno 
avstrijskega in evropskega vidika (26. 6.).

• Frank j. Korom: Peti o sodobnosti: bengalski 
slikarji na pergament se soočijo z globalizacijo 
(19. 9.).

• Marijan	Dović: Modeli slovenskega pisatelja 
(28. 9.).

• neva Makuc: Dante Alighieri in slovensko ozemlje 
(3. 10.).

• joseph	Connors: Piazza Navona v Rimu: od sta-
diona in trga do simbola (16. 10.).

• Prue	Chamberlayne: Od biografske študije pri-
merov do politične relevantnosti:»izžemanje soka« 
(21. 11.).

• Tom Wengraf: Raziskovanje prehodov: pojmi 
psihodružbene dinamike, uporabni in uporabljani 
v biografsko- narativnih raziskavah tipa BNIM 
(30. 11.).

V letu 2006 je izšel zbornik izbranih znanstvenih 
razprav z istoimenskega srečanja (oktober 2004) 
Mediterranean Myths from Classical Antiquity to the 
Eighteenth Century / Mediteranski miti od antike do 
18. stoletja (ur. M. Kokole, B. Murovec, M. Šašel Kos, 
M. Talbot), Ljubljana, Založba ZRC, 2006. Potekalo 
je uredniško delo v zvezi z zbornikom Historični se-
minar 5 (ur. V. Likar, P. Svoljšak, P. Weiss), Ljubljana, 
Založba ZRC, 2006. Začele so se tudi uredniške pri-
prave za nadaljevanje objav prispevkov Historičnega 
seminarja v elektronski obliki. 

suMMaRY

In the year 2006 sixteen individual lectures were or-
ganised by the Historical Seminar; five of them were 
given by Slovenian scholars and eleven by prominent 
guests from other European countries and America. 
The subjects ranged from a general to specific histori-
cal themes, topics form the history of art, musicology, 
literature, women’s studies as well as ethnological and 
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Študijski obiski in potovanja:

• Slovensko muzejsko društvo, Ljubljana, 27. 3., 11. 
12.: udeležba na Muzeoforumu. 

• Kozjansko, 25., 26. 5.: udeležba na mednarodnem 
znanstvenem simpoziju »Mesto in trg na meji / Grad 
i trg na granici«, 9. vzporednice med slovensko 
in hrvaško etnologijo, org. Slovensko etnološko 
društvo in Hrvatsko etnološko društvo. 

• Avstrija, Švica, Francija, 28. 8.–3. 9.: študijski obisk 
muzejev.

• Ljubljana, Zagreb, Banja Luka, Sarajevo, Mostar, 
16.–20. 9.: udeležba na mednarodni konferenci 
ICOM Europe in na strokovni ekskurziji »Museums 
for Peace and Cultural Diversity«. 

• Dubrovnik, 21.–24. 9.: udeležba na svetovnem 
srečanju muzejev European Heritage Association 
»The Best in Heritage«. 

• Strokovno sodelovanje pri urejanju arhivskega 
gradiva v Historičnem arhivu za Slovence v Av-
straliji – HASA (od 20. 12. uradna zastopnica ZRC 
SAZU).

Mentorstvo:

• Je raziskovalna mentorica doktorskega študija 
mlade raziskovalke na Inštitutu za slovensko izse-
ljenstvo Kristine Toplak. 

Drugo delo in dejavnosti:

• Od 1. 1. do 30. 12. je bila članica programske sku-
pine Glasbenonarodopisnega inštituta v programu 
Folkloristične in etnološke raziskave slovenske 
ljudske duhovne kulture. V programu je sodelovala 
z raziskavo »Kulturno udejstvovanje Slovencev 
v Avstraliji skozi analizo njihovih življenjskih 
zgodb«. 

• Je članica uredniškega odbora znanstvene revije 
Dve domovini/Two Homelands; članica uredniške-
ga odbora Glasnika Slovenskega etnološkega dru-
štva; članica International Comitte of Museums; 
članica American Association for the Advancement 
of Slavic Studies; članica Slovenskega muzejskega 
društva; članica Strokovne komisije za področje 
premične kulturne dediščine pri Ministrstvu za 
kulturo RS; ustanovna članica HASA – NSW ter 
predsednica Slovenskega etnološkega društva.

sociological discussions. In 2006 came out the volume 
of selected papers from the scientific conference 
Mediterranean Myths from Classical Antiquity to the 
Eighteenth Century (eds. M. Kokole, B. Murovec, M. 
Šašel Kos, and M. Talbot), Ljubljana, Založba ZRC, 
2006. Edited were also selected articles for the publica-
tion Historični seminar 5 (ed. V. Likar, P. Svoljšak, P. 
Weiss), Ljubljana, Založba ZRC, 2006.

CEnTER ZA PREDSTAVITVEnE DEjAVnOSTI  
ZRC SAZU

Predstojnica: dr. Breda Čebulj Sajko, znanstvena 
svetnica.

Center za predstavitvene dejavnosti ZRC SAZU v 
sodelovanju z raziskovalci organizira poletne Razisko-
valne igralnice za osnovnošolsko mladino, pripravlja 
manjše razstave, sodeluje pri oblikovanju programa 
atrija in vsebino prijavlja na razpise evropskih pro-
jektov, sodeluje pri obnovi atrija in spremljajočih 
prostorov, sodeluje pri internih projektih promocije 
Znanstvenoraziskovalnega centra SAZU.

V letu 2006 je Center za predstavitvene dejavnosti v 
sodelovanju z Geografskim inštitutom Antona Me-
lika, Inštitutom za slovenski jezik Frana Ramovša, 
Inštitutom za slovensko narodopisje, Inštitutom za 
slovensko izseljenstvo, Paleontološkim inštitutom 
Ivana Rakovca, Umetnostnozgodovinskim inštitutom 
Franceta Steleta, Inštitutom za raziskovanje krasa, 
Biološkim inštitutom Jovana Hadžija, Inštitutom za 
antropološke in prostorske študije ter z zunanjimi 
sodelavkami: akademsko slikarko Huiqui Wang, dr. 
Beatriz Tomšič Čerkez in go. Silvio Rubalcavo Šprajc 
organiziral druge Raziskovalne igralnice, ki so pote-
kale v treh skupinah med 17. in 28. 7. Raziskovalne 
igralnice je obiskalo 34 otrok v starosti od 6 do 14 
let. Otroke smo želeli s terenskim delom (Ljubljana, 
Barje, Kras, Bistra pri Vrhniki), poljudnimi predavanji, 
predvajanji filmov, z laboratorijskim delom in izdelo-
vanjem različnih izdelkov uvesti v svet znanosti in v 
svet tujih kultur.

Predstojnica Centra za predstavitvene dejavnosti ZRC 
SAZU, B. Čebulj Sajko, je v letu 2006 opravljala tudi 
naslednje raziskovalne in druge dejavnosti:

Predavanja, referati in drugi javni nastopi:

• Pripadnost izvorni regiji v življenju izseljencev. 
Referat na strokovnem posvetu »Etnologija in 
regije: Koroška«, Slovensko etnološko društvo, 
Koroški pokrajinski muzej, Ravne na Koroškem, 
19., 20. 10.

dr. B. Čebulj 
Sajko
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dr. T. Petrović 

PODIPLOMSKI šTUDIjSKI PROGRAM 
»InTERKULTURnI šTUDIjI – PRIMERjALnI 
šTUDIj IDEj In KULTUR«

Znanstveni svet: doc. dr. Marjetka Golež Kaučič, dr. Ja-
na Horvat, prof. dr. Oto Luthar, doc. dr. Tanja Petrović, 
izr. prof. dr. Rado Riha ter izr. prof. dr. Borut Telban.
Koordinatorica študijskega programa: doc. dr. Tanja 
Petrović.
Direktor študijskega programa v št. l. 2006/07: izr. 
prof. dr. Borut Telban.

Podiplomski študijski program »Interkulturni študiji 
– primerjalni študij idej in kultur«, ki poteka v okviru 
Fakultete za podiplomski študij na Univerzi v Novi 
Gorici, se izvaja na ZRC SAZU v štirih študijskih 
modulih: 
• Antropologija zdravja, bolezni in zdravljenj (koor-

dinator: izr. prof. dr. Borut Telban), 
• Transformacije moderne misli – filozofija, psiho-

analiza, kultura (koordinator: izr. prof. dr. Rado 
Riha), 

• Slovenske študije – tradicija in sodobnost (koordi-
natorica: doc. dr. Marjetka Golež Kaučič) ter 

• Spomin narodov v zgodovinski perspektivi (koor-
dinator: prof. dr. Oto Luthar). 

V študijskem letu 2006/07 se je na novo vpisalo 21 
študentov in študentk. Skupno število študentov in 
študentk na študijskem programu je 60. Pri izvajanju 
študijskega programa sodelujejo kot predavatelji šte-
vilni tuji in domači raziskovalci. 
V št. l. 2005/06 je na programu predavalo 17 pre-
davateljev z inštitutov ZRC SAZU, trije z ostalih 
slovenskih znanstvenih in izobraževalnih institucij in 
pet predavateljev iz tujine. Program je bil razdeljen na 
dva semestra in se je izvajal v obliki rednih predavanj, 
seminarskega dela in individualnih konzultacij. Pou-
darek je bil na interdisciplinarnosti, komparativnosti 
ter zgodovinski, družbeni in politični kontekstuali-
zaciji problemov. 
Študentke in študenti so imeli skozi vse študijsko leto 
možnost obiskovati predavanja tujih predavateljev v 
okviru Historičnega seminarja ZRC SAZU. Ob koncu 
študijskega leta je filozofski modul organiziral niz 
javnih predavanj, na katerih so se predstavili preda-
vatelji modula. Uvodno predavanje je imel gostujoči 
predavatelj prof. dr. Slavoj Žižek. V okviru zgodovin-

skega modula je bila organizirana tridnevna študijska 
ekskurzija v Srbijo, ki je bila posvečena oblikovanju 
spomina na prvo svetovno vojno. Študentke in študenti 
so s koordinatorjem zgodovinskega modula prof. dr. 
Otom Lutharjem obiskali spomenike prve svetovne 
vojne v zahodni Srbiji in Beogradu in se o oblikovanju 
spomina o tem obdobju pogovarjali s sodelavci Raz-
iskovalnega centra v Petnici in Inštituta za sodobno 
zgodovino v Beogradu.  
V okviru programa smo organizirani sistem štipendira-
nja za študente iz tujine. Prva štipendija je bila podelje-
na v št. l. 2005/2006 in druga v št. l. 2006/2007. 
Prenova študijskega programa po bolonjskih smernicah 
je v teku. Novi program se bo izvajal le pri doktorskem 
študiju; pripravljata se tudi dva nova modula, in sicer 
jezikoslovni in arheološki. 
Podrobnejši podatki o študijskem programu, vključno 
s pravilnikom o magistrskem in doktorskem študiju, 
so dostopni na spletnih straneh http://www.p-ng.si/si/ 
in  http://isik.zrc-sazu.si/.

Koordinatorica podiplomskega študijskega programa, 
T. Petrović, je v letu 2006 opravljala tudi naslednje 
raziskovalne in druge dejavnosti:

Predavanja, referati in drugi javni nastopi:

• The Yugoslav People’s Army and language ideo-
logies of ex-Yugoslav peoples. Predavanje na 15th 
Biennial Conference on Balkan and South Slavic 
linguistics, literature, and folklore, The University 
of California, Berkeley, ZDA, 30. 3.–1. 4.

• Past for the future: nostalgia for communism of 
workers in Serbia. Predavanje na mednarodni kon-
ferenci »Post-Communist Nostalgia«, University of 
Illinois at Urbana-Champaign, Ohio, ZDA, 7.–8. 4.

• Sprachidentitäten im ehemaligen serbokroatischen 
Raum. Predavanje na 45. Internationale Hochschul-
woche »Inklusion und Exklusion auf dem Westbal-
kan«, Akademie für Politische Bildung, Tutzing, 
Nemčija, 9.–13. 10. 

Študijski obiski in potovanja:

• Österreichische Akademie der Wissenschaften, 
Komission für Kulturwissenschaften und Thea-
tergeschichte, Dunaj, Avstrija, 1.–15. 7.

T. Komel 
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IZbRAnA bIbLIOGRAfIjA RAZISKOVALCEV UPRAVE, vir: vzajemna baza podatkov CObISS/CObIb

članKi	in	DRuGi	sestavni	Deli

izvirni	znanstveni	članek

PETROVIĆ, Tanja. Die Entwicklung der serbischen Lite-
ratursprache. V: LUKAN, Walter (ur.), TRGOVČEVIĆ, 
Ljubinka (ur.), VUKČEVIĆ, Dragan K. (ur.). Serbien 
und Montenegro : Raum und Bevölkerung, Geschichte, 
Sprache und Literatur, Kultur, Politik, Gesellschaft, 
Wirtschaft, Recht, (Österreichische Osthefte, 2005, 
Jg. 47, H. 1/4). Wien; Berlin: LIT, cop. 2006, str. 
[393]–411. 

PETROVIĆ, Tanja. Ideološke funkcije upravnog govora 
u procesu zamene jezika : primer Srba u Beloj krajini. 
Južnosl. filol., 2005 [2006], 61, str. [191]–211.

PETROVIĆ, Tanja. Med lokalnim in nacionalnim : Srbi v 
Beli krajini in njihova jezikovna identiteta. Jez. Slovst., 
2006, letn. 51, št. 3/4, str. [37]–53, graf. prikazi. 

PETROVIĆ, Tanja. The Serbs of Bela krajina and imag-
ined communities in Southeastern Europe. Jahrb. Ge-
sch. Kult. Südosteur., 2005 [2006], bd. 7, str. 53–73. 

strokovni	članek

PETROVIĆ, Tanja. Usodna privlačnost juga : odnos 
Slovencev do kulture bivših jugoslovanskih republik. 
Signal, Winter/zima 2005/2006, str. 33–36, portret. 

samostojni	znanstveni	sestavek	ali	poglavje	v	mono-
grafski publikaciji

PETROVIĆ, Tanja. Language ideologies in contacts : the 
case of refugees from Croatia and Bosnia-Herzegovina 
in Serbia. V: STERN, Dieter (ur.), VOSS, Christian 
(ur.). Marginal linguistic identities : studies in Slavic 
contact and borderland varieties, (Eurolinguistische 
Arbeiten, Bd. 3). Wiesbaden: Harrassowitz, 2006, str. 
[261]–274. 

MOnOGRaFije	in	DRuGa	zaKljučena	
DELA

Znanstvena monografija

PETROVIĆ, Tanja. Ne tu, ne tam : Srbi v Beli krajini in 
njihova jezikovna ideologija v procesu zamenjave jezi-
ka. Ljubljana: Založba ZRC, 2006. 223 str., ilustr. 

PETROVIĆ, Tanja, BATAKOVIĆ, Dušan T. (ur.). Zdravi-
ca kod balkanskih Slovena : [etnolingvistički pogled], 
(Posebna izdanja, 89). Beograd: Balkanološki institut 
SANU, 2006. 218 str. 
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NAGRADE IN PRIZNANJA ZRC SAZU

Široki raziskovalni področji dr. Marjete Šašel Kos 
sta latinska epigrafika in antični literarni viri za 
zgodovino balkanskega in srednjeevropskega pro-
stora. Posebej se posveča antični mitologiji, religiji, 
prometu, geografskim vprašanjem, vojaški in upravni 
zgodovini.
Izdala je pet znanstvenih monografij. Vsa njena po-
membna znanstvena dela so dvojezična (slovensko-
angleška) oziroma samo v angleščini s posebnimi 
slovenskimi izdajami ali priredbami. Poseben izraz 
znanstvene kakovosti in aktualnosti, ob hkratni skrbi 
za pretok informacij, je tudi velika citiranost njenih 
del na mednarodnem nivoju.
V letu 2005 je Marjeta Šašel Kos objavila v angleščini 
knjigo Appian and Illyricum, ki je izšla v seriji Situla 
(založnik Narodni muzej Slovenije). Monografija je 
sad raziskav, ki so potekale več kot dve desetletji.
Izhodišče za delo je bil komentar Ilirske zgodovine, 

ki jo je sredi 2. st. po Kr. napisal rimski zgodovinar 
Apijan. Ilirska zgodovina je eno od poglavij njegove 
obsežne Zgodovine ter eden najpomembnejših virov 
za antično zgodovino Balkana.
Marjeta Šašel Kos v knjigi obravnava zgodovino celo-
tnega Balkana med 3. st. pr. Kr. do 1. st. po Kr. Uspela 
jo je poglobljeno predstaviti na podlagi razpršenih, 
neenotnih in predvsem pomanjkljivih pisnih virov iz 
antike ter ogromnega števila sodobnih preglednih in 
parcialnih študij. Monografije, ki zajemajo tako široko 
problematiko v prostoru in času, so izjemno redke v 
slovenskem in tudi internacionalnem zgodovinopisju. 
Knjiga Apijan in Ilirik je pisana v angleščini, saj je 
enakovredno namenjena tako raziskovalcem iz držav 
jugovzhodne Evrope kot tudi široki svetovni znan-
stveni javnosti. Umešča se torej v svetovni znanstveni 
prostor kot vrhunsko in temeljno referenčno delo, 
hkrati je spodbuda za številne nove raziskave.

Dr. Marjeta Šašel Kos
Dobitnica	zlatega	znaka	zRC	sazu	za	leto	2006
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Središčni problem, s katerim se v svojem delu ukvar-
ja dr. Jure Gombač, so migracije iz koprskega okraja 
v Italijo, še posebej tiste med letoma 1954 in 1957.
Svojo raziskavo gradi s pomočjo temeljnih teoretič-
nih izhodišč za preučevanje migracij, empirični del 
pa se opira na popis osebnih podatkov ljudi iz okraja 
Koper, tj. slovenskega dela cone B Svobodnega tr-
žaškega ozemlja, ki jim je Londonski memorandum 
(6. oktobra 1954) dal možnost optiranja. S pomočjo 
popisa arhivskih podatkov in dokumentacije o 
migrantih, ki ga je avtor opravil v Pokrajinskem 
arhivu v Kopru, ter njihove statistične obdelave, se 
je dokopal do relevantne in avtentične informacij-
ske baze, s tem pa je v središče raziskave postavil 

konkretnega izseljenca z njegovimi problemi, izzivi 
in odločitvami.
Na tukajšnje (slovensko) migracijsko prizorišče 
prinaša številne novosti metodološke, vsebinske 
in teoretske narave. Neposredno delo na primarnih 
virih in uspešna raba metodološko teoretskih migra-
cijskih modelov v interpretativni fazi zagotavljajo 
nove, pronicljive poglede v razumevanju povojnega 
dogajanja v prostoru, ki ga avtor obravnava. Kvalite-
to njegovega dela potrjuje dejstvo, da bo knjiga izšla 
tudi v italijanskem jeziku. Jure Gombač je tudi avtor 
številnih izvirnih znanstvenih člankov, rezultate 
svojih raziskav pa je predstavil tudi na domačih in 
mednarodnih konferencah.

Dr.	jure	Gombač
Dobitnik	srebrnega	znaka	zRC	za	leto	2006
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ZALOžnIšKI SVET

Dr. Helena Dobrovoljc, dr. Janez Dular, dr. Peter 
Klepec, dr. Franci Gabrovšek, dr. Naško Križnar, 
dr. Vojislav Likar, dr. Barbara Murovec, dr. Drago 
Perko, dr. Petra Svoljšak, prof. Milojka Žalik Huzjan, 
dr. Janja Žitnik.

PERSOnALnA SESTAVA

Vodja in glavni urednik: dr. Vojislav Likar.
Likovno-grafična urednica in oblikovalka: 
Milojka Žalik Huzjan.
Samostojni strokovni sodelavec: Iztok Sajko.
Samostojni tehnični sodelavec: Branko Vidmar.
Vodja prodaje: Anita Abram.
Redaktorica in tajnica: Tinka Selič.
Tehnik: Gašper Gabrijelčič.

V okviru založniškega programa ZRC SAZU je v 
letu 2006 izšlo 59 naslovov knjižnih publikacij (od 
tega 6 v sozaložništvu in soizdajateljstvu), 13 letni-
kov znanstvenih periodičnih publikacij (od tega 4 v 
sozaložništvu) ter 11 enot drobnih tiskov (katalogi, 
vodniki, brošure, poročila, zloženke ipd.). Večina 
publikacij je izšla v Založbi ZRC, nekaj izdaj pa so 
pripravili inštituti samostojno. Ustanovljena je bila 
knjižna zbirka Fundamenta artis historiae, ki jo izdaja 
Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta ZRC 
SAZU.

Založniški program so finančno podprli Agencija za 
raziskovalno dejavnost RS, Ministrstvo za kulturo 
RS, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 
Raziskovalni sklad ZRC SAZU in drugi zunanji 
sofinancerji.

Založba je samostojno in v sodelovanju z izdajatelji, 
soizdajatelji in sozaložniki organizirala 44 novinar-
skih konferenc in javnih predstavitev v Ljubljani in 
drugih krajih po Sloveniji. Svoje izdaje je predstavila 
tudi na 5 knjižnih sejmih oz. prodajnih razstavah. 
Vse publikacije so tekoče predstavljene tudi v preno-
vljenem spletnem katalogu znanstvene in strokovne 
literature Založbe ZRC (http://zalozba.zrc-sazu.si).

KnjIžnE IZDAjE In PERIODIKA

ZBiRKE
Fundamenta artis historiae
• Roelof van Straten: Uvod v ikonografijo. Teoretični 

in praktični napotki (prevedli Alenka Vodnik in 
Barbara Murovec).

Geografija	slovenije
• Blaž Komac: Dolec kot značilna oblika dolomitnega 

površja.
• Aleš Smrekar: Zavest ljudi o pitni vodi.

Historia scientiae
• Alexandre Koyré: Znanstvena revolucija. Izbrani 

spisi iz zgodovine znanstvene in filozofske misli 
(prevedli Saša Jerele, Vojislav Likar in Valerija 
Vendramin; spremna študija Matjaž Vesel).

Linguistica et philologica
• Pavle Merkù: Krajevno imenoslovje na slovenskem 

zahodu (uredila Metka Furlan in Silvo Torkar).
• Nataša Jakop: Pragmatična frazeologija.
• Jože Toporišič: Besedjeslovne razprave.

Migracije
• Marina Lukšič - Hacin (ur.): Spet doma? Povratne 

migracije med politiko, prakso in teorijo.
• Damir Josipovič: Učinki priseljevanja v Slovenijo 

po drugi svetovni vojni.
• Marie Pislar Fernandez: Slovenci v železni Loreni 

(1919–1939) skozi družinske pripovedi / Slovènes 
en Lorraine du fer (1919–1939) à travers des récits 
de familles. 2. pregledana in popravljena izdaja. 

Monumenta	artis	musicæ	sloveniæ
• Gabriello Puliti: Sacrć modulationes (uredil Nikola 

Lovrinić).
• Leopold Ferdinand Schwerdt: Missa pastorale, op. 

93 (transkribiral in revidiral Zoran Krstulović).
• Gabriello Puliti: Il secondo libro delle messe (1624) 

(transkribiral in revidiral Ennio Stipčević).
• Jakob Frančišek Zupan: Te Deum laudamus. Lytha-

niae in G. Missa ex C. Missa in B (uredil Radovan 
Škrjanc).

Opera	instituti	archaeologici	sloveniae
• Andrej Gaspari (ur.): Zalog pri Verdu. Tabor kame-

nodobnih lovcev na zahodnem robu Ljubljanskega 

ZAlOŽbA ZRC

dr. V. Likar

A. Abram

G. Gabrijelčič

I. Sajko

T. Selič

B. Vidmar



ZALOŽBA ZRC

24

barja / Zalog near Verd. Stone Age hunters’ camp 
at the western edge of the Ljubljansko barje.

• Anton Velušček s sodelavci: Resnikov prekop. 
Najstarejša koliščarska naselbina na Ljubljanskem 
barju / The oldest pile-dwelling settlement in the 
Ljubljansko barje.

opera instituti Artis Historiae
• Blaž Resman: Kiparstvo poznega baroka na Go-

renjskem.

Philosophica	/	series	Classica
• Immanuel Kant: Zgodovinsko-politični spisi (pre-

vedli Rado Riha, Samo Tomšič, Mirko Hribar in 
Maila Golob; uvodna študija Rado Riha).

Philosophica	/	series	Moderna
• Alain Badiou: Pogoji (prevedla Ana Žerjav in Samo 

Tomšič).

slovarji
• Vilko Novak: Slovar stare knjižne prekmurščine.
• Jernej Pavšič (ur.): Geološki terminološki slovar.

thesaurus	memoriae	/	series	Dissertationes
• Andrej Komac: Od mejne grofije do dežele. Ulrik 

III. Spanheim in Kranjska v 13. stoletju (uvodna 
študija Peter Štih, pripravil in uredil Miha Kosi).

thesaurus	memoriae	/	series	Fontes
• Darja Mihelič: Piranska notarska knjiga (1298–

1317). IV. zvezek.
• Matjaž Bizjak: Srednjeveški urbarji za Slovenijo 5. 

Urbarji Briksenske škofije (Die Urbare des Hoch-
stifts Brixen) 1253–1464.

Vodniki LGD
• Drago Kladnik (ur.): Slovenija III. Ekskurzije Lju-

bljanskega geografskega društva.

življenja	in	dela
• Igor Grdina: Med dolžnostjo spomina in razkošjem 

pozabe. Kulturnozgodovinske študije.

saMOstOjne	izDaje

• Barbara Murovec, Matej Klemenčič, Mateja Bre-
ščak (ur.): Almanach and Painting in the Second 
Half of the 17th Century in Carniola.

• Špela Goričan s sodelavci: Catalogue and Syste-
matics of Pliensbachian, Toarcian and Aalenian 
Radiolarian Genera and Species.

• Mitja Ferenc, Gojko Zupan: Cerkve na Kočevskem 
nekoč in danes II. Opisi cerkva nekdanjega nem-
škega jezikovnega območja v župnijah Črmošnjice, 
Črnomelj, Planina, Poljane in Semič / Die Kirchen 
im Gottscheerland Einst und Heute II. Beschreibun-

gen der Kirchen der ehemaligen deutschen Spra-
chinsel in den Pfarren Tschermoschnitz, Črnomelj, 
Stockendorf, Pöllandl und Semič.

• Tone Cevc (ur.): Človek v Alpah. Desetletje (1996–
2006) raziskav o navzočnosti človeka v slovenskih 
Alpah.

• Krištof Oštir: Daljinsko zaznavanje.
• Günther Bernhard: Documenta patriarchalia res 

gestas Slovenicas illustrantia. Listine oglejskih 
patriarhov za slovensko ozemlje in listine samo-
stanov v Stični in Gornjem Gradu (1120–1251) / 
Patriarchenurkunden von Aquileia für Slowenien 
und die Urkunden der Klöster Sittich und Oberburg 
(1120–1251).

• Drago Perko et al. (ur.): Geografski informacijski 
sistemi v Sloveniji 2005–2006.

• Jurij Fikfak (ur.): Gregor Krek (1840–1905). Filo-
logija in slovanstvo.

• Rada Lečič: Igraje do znanja slovenščine / Learning 
Slovene by Playing Games / Spielend Slowenisch 
Lernen / Imparare lo sloveno giocando (garnitura 
kart).

• Vojislav Likar, Petra Svoljšak, Peter Weiss (ur.): 
Historični seminar 5. Zbornik predavanj 2004–
2006.

• Art Spiegelman: Maus – Zgodba o preživetju. 2. 
izdaja v eni knjigi (prevedel Oto Luthar).

• Metoda Kokole et al. (ur.): Mediterranean Myths 
from Classical Antiquity to the 18th Century / Me-
diteranski miti od antike do 18. stoletja.

• Sašo Jerše et al. (ur.): Med srednjo Evropo in Sre-
dozemljem. Vojetov zbornik.

• Danijel Vrhovšek et al.: Monografija sladkovodnih 
in kopenskih alg v Sloveniji / Monograph on Fresh-
water and Terrestrial Algae in Slovenia.

• Trevor Shaw: Names from the Past in Postojnska 
jama (Postojna Cave).

• Tanja Petrović: Ne tu, ne tam. Srbi v Beli krajini in 
njihova jezikovna ideologija v procesu zamenjave 
jezika.

• Jordanes: O izvoru in dejanjih Gotov. Getika (prevod 
in spremna beseda Žiga Šmit).

• Andrej O. Župančič: O ustvarjalnosti v znanstvenem 
raziskovanju. Vabilo na dvom o dvomu.

• Bibijana Mihevc, Drago Kladnik (ur.): Posavje in 
Posotelje A–Ž. Enciklopedični priročnik za popo-
tnika.

• Marija Stanonik: Procesualnost slovstvene folklore. 
Slovenska nesnovna kulturna dediščina.

• Ivan Šprajc: Quetzalcóatlova zvezda. Planet Venera 
v Mezoameriki.

• Boško Čušin: Rastlinstvo Breginjskega kota.
• Sanja Cukut: Rojstva in samomori v Sloveniji skozi 

tri desetletja.
• Anabelle Križnar: Slog in tehnika srednjeveškega 

stenskega slikarstva na Slovenskem.
• Marko Snoj: Slovar jezika Janeza Svetokriškega. 1. 

knjiga A–O, 2. knjiga P–Ž.

M. Žalik Huzjan
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• Rada Lečič: Slovenski glagol / Das Slowenische 
Verb. Oblikoslovni priročnik in slovar slovenskih 
glagolov / Morphologisches Hand- und Wörterbuch 
der Slowenischen Verben.

• Rada Lečič: Slovenski glagol / Il verbo sloveno. 
Oblikoslovni priročnik in slovar slovenskih glagolov 
/ Il manuale morfologico e il dizionario dei verbi 
sloveni.

• Maks Pleteršnik: Slovensko-nemški slovar. Transli-
terirana izdaja (uredila Metka Furlan).

• Maks Pleteršnik: Slovensko-nemški slovar. Elektron-
ska izdaja na CD-ju (uredile Metka Furlan, Helena 
Dobrovoljc in Helena Jazbec).

• Joe Sacco: Varovano območje Goražde. Vojna v 
vzhodni Bosni 1992–1995 (prevedla Igor Prassel 
in Nil Baskar).

• Lojze Marinček et al.: Vegetacijska karta gozdnih 
združb Slovenije v merilu 1 : 50 000. List Ljubljana 
s komentarjem.

• Barbara Murovec (ur.): Vis imaginis. Baročno sli-
karstvo in grafika. Jubilejni zbornik za Anico Cevc 
/ Festschrift Anica Cevc.

• Oto Luthar et al.: Zgodovina historične misli od 
Homerja do začetka 21. stoletja.

PERioDiKA

• Acta carsologica 35, št. 1, 2 (sozaložnik: SAZU).
• Acta geographica Slovenica / Geografski zbornik 

46, št. 1, 2 (sozaložnik: SAZU).
• Acta historiae artis Slovenica 11.
• Arheološki vestnik 57 (sozaložnik: SAZU).
• De musica disserenda 2, št. 1, 2.
• Dve domovini / Two Homelands, št. 23, 24.
• Filozofski vestnik 27, št. 1, 2, 3.
• Hacquetia 5, št. 1, 2.
• Jezikoslovni zapiski 12, št. 1, 2.
• Keria. Studia Latina et Graeca 8, št. 1, 2 (izdajatelj: 

Društvo za antične in humanistične študije Slove-
nije).

• Studia mythologica Slavica 9.
• Traditiones 35, št. 1, 2 (sozaložnik: SAZU).
• Umetnostna kronika, št. 10, 11, 12, 13.
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ZnAnSTVEnI SVET

Znanstvena svetnica SAZU red. prof. dr. Varja Cvetko 
Orešnik, akad. prof. dr. Kajetan Gantar, znanstvena 
svetnica izr. prof. dr. Majda Merše (namestnica pred-
sednika), akad. prof. dr. Janez Orešnik (predsednik), 
višja znanstvena sodelavka izr. prof. dr. Vera Smole, 
znanstvena sodelavka doc. dr. Andreja Žele. 

PERSOnALnA SESTAVA

Predstojnica: red. prof. dr. Varja Cvetko Orešnik, 
znanstvena svetnica SAZU (d. d. r.).
Pomočnica predstojnice: dr. Helena Dobrovoljc, znan-
stvena sodelavka.
Samostojna strokovna delavka: Alenka Porenta.
Tajnica: Alenka Lap.

Leksikološka sekcija
Vodja: doc. dr. Andreja Žele, znanstvena sodelavka.
Asistentki z doktoratom: dr. Aleksandra Bizjak, dr. 
Apolonija Gantar.
Samostojni strokovni sodelavci specialisti v humani-
stiki: Martin Ahlin, mag. Alenka Gložančev, Janez Ke-
ber, Polona Kostanjevec, mag. Branka Lazar, Zvonka 
Praznik, mag. Jerica Snoj, Ivanka Šircelj - Žnidaršič.
Asistent, mladi raziskovalec: Peter Jurgec (asistent 
ponovno od 17. 10.).
Strokovni delavki: Nevenka Jerman, Rožamarija Lučka 
Uršič.

etimološko-onomastična	sekcija
Vodja: izr. prof. dr. Metka Furlan, znanstvena svetnica.
Znanstveni svetnik: izr. prof. dr. Marko Snoj.
Asistentka z doktoratom: dr. Simona Klemenčič (od 
13. 3.).
Samostojni strokovni sodelavec v humanistiki: mag. 
Silvo Torkar.
Strokovna sodelavka v humanistiki: mag. Helena Jaz-
bec (od 13. 3.).

sekcija	za	zgodovino	slovenskega	jezika
Vodja: izr. prof. dr. Majda Merše, znanstvena svetnica.
Višja znanstvena sodelavka: dr. Francka Premk (po-
novno od 13. 3.).
Znanstveni sodelavki: dr. Jožica Narat, dr. Andreja 
Legan Ravnikar. 

INŠtItUt ZA SlOvENSKI JEZIK FRANA RAMOvŠA 

Samostojni strokovni sodelavec specialist v huma-
nistiki: doc. dr. France Novak (zunanji sodelavec).
Asistent, mladi raziskovalec: Kozma Ahačič (asistent 
ponovno od 17. 10.).
Strokovna delavka: Marjeta Kambič (zunanja sode-
lavka).

Dialektološka sekcija
Vodja: doc. dr. Jožica Škofic, višja znanstvena sode-
lavka.
Višja znanstvena sodelavca: izr. prof. dr. Vera Smole 
(d. d. r.), dr. Peter Weiss.
Znanstvena sodelavca: dr. Karmen Kenda - Jež (od 17. 
10.), doc. dr. Vladimir Nartnik.
Asistentki z doktoratom: dr. Tjaša Jakop, dr. Danila 
Zuljan Kumar (od 24. 7.).

sekcija	za	terminološke	slovarje
Vodja: Marjeta Humar, samostojna strokovna sode-
lavka specialistka v humanistiki (od 1. 10. zunanja 
sodelavka).
Samostojni strokovni sodelavci specialisti v humanisti-
ki: Ljudmila Bokal, Borislava Košmrlj - Levačič, Jakob 
Müller (zunanji sodelavec), Cvetana Tavzes.
Asistentki, mladi raziskovalki: Tanja Fajfar, Mojca 
Žagar Karer.
Samostojna tehnica: Marija Djurović.
Višja tehnica: Karmen Nemec.

Laboratorij za korpus slovenskega jezika 
Vodja: doc. dr. Primož Jakopin, višji znanstveni sode-
lavec (od 13. 3.).
Znanstvena sodelavka: dr. Helena Dobrovoljc (od 
13. 3.).
Asistentka z doktoratom: dr. Nataša Jakop.
Asistentka, mlada raziskovalka: Mija Michelizza (od 
1. 11.).

TEMELjnE RAZISKAVE

Slovenski jezik v sinhronem in diahronem razvoju 
(P6-0038) 
Vodja programa: H. Dobrovoljc.

Slovenska udeležba v mednarodni zbirki Biblia Sla-
vica (J6-6248) 
Vodja projekta: V. Nartnik.

dr. V. Cvetko 
Orešnik

A. Lap

A. Porenta

LEKSIKOLOŠKA 
SEKCIJA

dr. A. Žele

M. Ahlin
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Spletni seznam besed slovenskega jezika (V6-0123)
Vodja projekta: P. Jakopin.

Naravna in kulturna dediščina – Slovaropisje in 
slovaropisne podatkovne zbirke
Vodja inštitutske infrastrukturne skupine: M. Humar.

Slovenska pravna terminologija in izdelava razla-
galnega in normativnega slovarja pravnega izrazja 
(L6-7011)
Vodja projekta: M. Furlan.

Razlagalni vojaški slovar (M6-0173)
Vodja projekta: N. Jakop.

Primerjalno proučevanje zemljepisnih apelativov 
v makedonski in slovenski toponomiji (BI-MK/06-
07-006)
Vodja projekta: M. Furlan.

Delo v okviru projektov je teklo v posameznih sek-
cijah.

leKsiKOlOšKa	seKCija

Slovar novejšega besedja slovenskega knjižnega jezika 
(SNB) 
Vodja projekta: A. Žele. 
Redaktorice: A. Bizjak, A. Gantar, A. Gložančev, 
P. Kostanjevec, I. Šircelj - Žnidaršič.
Naglaševanje: P. Jurgec. 
Etimološke razlage: M. Snoj. 
Strokovna delavka: N. Jerman. 
Geslovnik za SNB (A. Gložančev, P. Kostanjevec): 
Izdelava združenega Geslovnika za SNB (A–Ž), ki je 
primarno namenjen pripravi novega razlagalnega slo-
varja kot dopolnila SSKJ, obenem pa je tudi temeljna 
besediščna osnova za raziskave novejšega besedja. Pri-
prava Geslovnika za objavo (z ustreznimi strukturnimi 
prilagoditvami in uvodno slovaropisno predstavitvijo, 
nanašajočo se tudi na razmerje med SNB in SSKJ); prvi 
del z naslovom Novejše besedje slovenskega knjižnega 
jezika – seznam (A–O) objavljen v inštitutski reviji Je-
zikoslovni zapiski 12/2. Geslovnik za SNB v celoti ob-
sega ok. 7000 leksemov, od tega 4700 enobesednih (v 
okviru teh 500 neosemantemov) ter 2300 besednih zvez 
(stalnih besednih zvez ali le kolokacijskih primerov). 
Glede na povezavo med SNB in SSKJ so v geslovnik 
uvedeni posebni grafični znaki za označevanje speci-
fičnega razmerja posameznih leksemskih enot glede na 
SSKJ. N. Jerman je skrbela tudi za sprotno vlaganje in 
alfabetiranje na novo nabranega listkovnega gradiva. 
Dokončana je tudi identifikacija besediščnega gradiva, 
zbranega v Leksikološki sekciji po letu 1991 v klasični 
kartoteki, in na podlagi te pripravljen seznam Glede na 
SSKJ novo/drugačno v LK (Listkovni kartoteki po letu 
1991 zbranega gradiva). Seznam (računalniški vnos: 

N. Jerman) vsebuje ok. 37.700 enot, pri čemer je sicer 
le manjši del mogoče opredeliti kot tipološko novejše 
besedje, predstavlja pa dopolnilni informativni vir za 
nadaljnjo obravnavo slovenske leksike.
Redakcijsko delo (I. Šircelj - Žnidaršič): Zredigiranih 
je bilo skupaj 542 gesel (črka D od dias dalje, črki E 
in H v celoti ter črka I do impro). Ob delu so se reše-
vala redakcijska vprašanja, ki so se pojavljala sproti 
glede na sprejeti koncept SNB. Na tej osnovi so se 
ob koncu leta lahko dopolnila pravila za redigiranje 
SNB. Ob delu se je dopolnjeval nabor doslej še nere-
gistriranih besed ali novonastalih besednih zvez (po 
izpisih in podčrtavah M. Janežič in I. Šircelj - Žnidaršič 
– rokopisni priložnostni listki in tekoče preverjanje 
podčrtanih besed).
Slovaropisno-redakcijski koncept: A. Gložančev je 
s sodelovanjem I. Šircelj - Žnidaršič dopolnjevala 
slovaropisno-redakcijski koncept za SNB. A. Gantar 
je opravila pregled novejše slovenske besednozvezne 
leksike s pomočjo statističnih parametrov. Podala je 
merila za prepoznavanje večbesednih leksikalnih enot 
na podlagi besedilnih korpusov ter predlog za njihovo 
leksikografsko obravnavo glede na pomenska razmerja 
med eno- in večbesednimi leksikalnimi enotami. A. 
Bizjak je z narejenimi redakcijami preizkušala ustre-
znost oz. različne zmožnosti programa SlovarRed za 
uporabo pri nadaljnjem redakcijskem delu.

Slovar sinonimov slovenskega jezika
Redaktorji: M. Ahlin, B. Lazar, Z. Praznik, J. Snoj. 
Individualno so se pripravljali slovarski sestavki 
prepoznanih dominantnih iztočnic, pri čemer je bil 
poudarek na evidentiranju tipološko relevantnih 
redakcijskih vprašanj, katerih sistemsko reševanje 
mora zagotavljati, da nastajajoče slovarsko besedilo 
ustreza zasnovnim načelom, in na preverjanju vzpo-
stavljenih pomenskih razmerij z novejšim gradivom. 
Ob predhodno individualno obdelanih dominantnih 
slovarskih sestavkih so se skupinsko obravnavala 
zlasti problematična vprašanja slovničnega kategori-
ziranja (razmejevanje prislovov, členkov, medmetov, 
povedkovnikov, lastnostnih in vrstnih pridevnikov 
ipd.) in pomenskega opisovanja (pretvorba nepravih, 
sklicevalnih razlag, navajanih v SSKJ, v ustrezne 
pomenske opise) v primerih, ko so doslejšnji kate-
gorizacijski viri (SSKJ, SP, SS) nezadostni glede na 
zahteve Slovarja sinonimov (prim. povzetke v obliki 
zapisnikov od 148. do 187. sestanka). V tem okviru so 
bili med drugim raziskani prislovi s stališča pripada-
joče pomenske tipologije in specifičnosti prikaza te 
besedne vrste v sinonimnem slovarju kot tipu speci-
alnega slovarja (prim. objavo Prislovi v sinonimnem 
slovarju). Nadaljevalo se je preizkušanje vnašalnega 
programa SlovarRed z namenom premostiti obstoječe 
ovire (npr. nepregledna homonimija v t. i. seznamu 
iztočnic, ki nediferencirano vključuje SSKJ in SP) in 
odstraniti motnje (nepredvidljivosti na poti od vnosa 
do iztisa, neprilagojenost ZRCole). 

dr. A. Bizjak

dr. A. Gantar

mag. A. Gložančev

dr. N. Jakop

N. Jerman

P. Jurgec
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Frazeološki slovar slovenskega jezika
Redaktor: J. Keber.
Redakcijsko obdelanih je bilo 3300 slovarskih fra-
zeoloških iztočnic, od tega 830 izhodiščnih in 2470 
podiztočnic. 

Vezljivostni slovar slovenskih glagolov
Redaktorica: A. Žele.
Izdelanih je bilo približno 241 izhodiščnih slovarskih 
sestavkov (vseh skupaj, vključno s kazalkami, je nekaj 
čez 1300 gesel). 

Slovar stare knjižne prekmurščine
Redaktorica: Milena Hajnšek - Holz (zunanja sode-
lavka).
Vnašalka redaktorskih popravkov: L. Uršič.
Korektorice: A. Gložančev, P. Kostanjevec, I. Šircelj 
- Žnidaršič.
M. Hajnšek - Holz je opravila kontrolo vnosa osnovne 
redakcije, redakcijo črk P (drugi del) do Š in del črke 
G (vnos prvotno ni bil opravljen). Z L. Uršič sta opra-
vili usklajevanje, sistemsko rešili probleme in uredili 
razvrstitev podiztočnic. Konverzijska dela in strojno 
izvedljive prilagoditve gradiva je opravil P. Jakopin. 
Korekture končnega redakcijskega vnosa in preloma 
so opravile A. Gložančev, P. Kostanjevec in I. Šircelj 
- Žnidaršič. M. Hajnšek - Holz je napisala uvod. Slovar, 
ki obsega 14.880 iztočnic in 2704 podiztočnic, je bil 
konec junija pripravljen za tisk. Izšel je oktobra. 

Druga dela: M. Ahlin, A. Gložančev, P. Kostanjevec, 
B. Lazar, Z. Praznik, J. Snoj in I. Šircelj - Žnidaršič 
so sodelovali pri vseh korekturah za novo izdajo Ple-
teršnikovega slovarja.

etiMOlOšKO-OnOMastična	seKCija

Etimološki slovar slovenskega jezika V
Potem ko je na 37. seji dne 2. 3. Znanstveni svet Inšti-
tuta sprejel sklep, da se Kazala kot 5. knjigo izdelajo 
po konceptu M. Snoja in ne po konceptu, ki ga je po 
predlogu pokojnega akademika F. Bezlaja zagovar-
jala M. Furlan, sta odgovornost za izdelavo prevzela 
M. Snoj in S. Klemenčič. V tem letu je bilo končano 
luščenje gradiva in začelo se je urejanje datotek do 
alfabetiranja. Na tej stopnji dela je bilo urejenih 31 
sklopov v obsegu 4,14 MB. Za 5. knjigo so bili izdelani 
manjkajoči znaki, dodelana programska oprema za 
alfabetiranje in izdelana programska orodja za urejanje 
posameznih sklopov.

Slovar jezika Janeza Svetokriškega
V slovar so bila vnesena dopolnila, ki jih je predlagal 
p. Angel Kralj. Delo se je pripravljalo za tisk. Slovar 
je izšel avgusta (M. Snoj).

Digitalizacija Pleteršnikovega slovarja
Do 15. 1. je bilo dokončano drugo korekturno branje 
(H. Jazbec, S. Klemenčič, S. Torkar in drugi inštitutski 
sodelavci) in opravljen vnos popravkov (M. Furlan). 
Konvertirana datoteka (P. Jakopin) je bila oddana v 
pripravo za tisk (podjetje Media Graphic) in v obdelavo 
za izdelavo cedeja (podjetje Amebis). Izdelani sta bili 
besedili K transliterirani izdaji Pleteršnikovega slovar-
ja (M. Furlan) in Zemljepisne oznake v Pleteršnikovem 
slovarju (M. Furlan, S. Torkar). Na podlagi slednjega 
besedila je bila po navodilih M. Furlan in S. Torkarja 
izdelana karta (I. Sajko, Založba ZRC). Opravljeno 
je bilo testiranje pregledovalnika in izdelan je bil 
seznam popravkov in izboljšav za podjetje Amebis 
(M. Furlan, H. Jazbec, S. Torkar in drugi inštitutski 
delavci). Opravljene so bile korekture za knjižno izdajo 
slovarja (M. Furlan, H. Jazbec, S. Torkar), izdelano 
je bilo spletišče Pleteršnikov slovar (H. Dobrovoljc, 
M. Furlan in U. Parazajda iz Računalniškega centra). 
Dela za transliterirano izdajo v knjižni obliki in na 
cedeju je koordinirala M. Furlan.

Slovenski jezik/Slovene Lingustic Studies
Pridobljena nova programska oprema za oblikovanje 
je bila za revijo delno prilagojena. Pripravljala se je 6. 
številka revije (M. Snoj). 

Pavle Merkù, Krajevno imenoslovje na slovenskem 
zahodu
Prejeti rokopis je bil leksikografsko, leksikološko in 
lektorsko dopolnjen, urejen in popravljen (M. Furlan, 
S. Torkar, H. Jazbec). Potem ko je avtor odobril stvarne 
in vsebinske popravke, ki sta jih predlagala M. Furlan 
in S. Torkar, je bil rokopis na začetku septembra oddan 
v Založbo ZRC. Korekturo sta opravila M. Furlan in S. 
Torkar in delo skupaj z avtorjem predstavila na tiskovni 
konferenci v Prešernovi dvorani SAZU, 16. 11.

Primerjalno proučevanje zemljepisnih apelativov v 
makedonski in slovenski toponimiji
Slovenska stran tega mednarodnega projekta v sestavi 
M. Furlan (vodja), S. Torkar in A. Šivic - Dular (Filo-
zofska fakulteta Univerze v Ljubljani) je analizirala in 
ekscerpirala posamezne vire, relevantne za slovenske 
geografske apelative. Slovenska in makedonska skupi-
na v sestavi Ljubica Stankovska (vodja) in Elka Jačeva 
-Ulčar je na delovnem srečanju v Ljubljani, 13.–20. 
11., obravnavala vprašanje geografskih apelativov in 
metodologije dela, izdelala osnutek načina predsta-
vljanja skupnih geografskih apelativov in analizirala 
korpus, ki ga je izdelala makedonska skupina. Delovno 
srečanje v Skopju, 7.–14. 12., je skupina nadaljevala 
z analizo pripravljenega korpusa (slovenskega in ma-
kedonskega), dodelala geselsko strukturo, zasnovano 
v Ljubljani, natančneje izoblikovala metodologijo 
dela in se dogovorila za časovno razporeditev dela v 
letu 2007. 

J. Keber

P. Kostanjevec

mag. B. Lazar

Z. Praznik

mag. J. Snoj

I. Šircelj -  
Žnidaršič
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Druga dela
H. Jazbec je nadaljevala s proučevanjem nemških 
izposojenk v slovenščini, se posvečala vprašanju 
kalkov in za tisk pripravljala svoje magistrsko delo. 
Urejala je sekcijski arhiv separatov. S. Klemenčič 
je urejala sekcijsko knjižnico. S. Torkar je preučil in 
izdelal besedilo za rečno ime Mlečni potok, ki je bilo 
v obravnavo poslano Komisiji za standardizacijo ze-
mljepisnih imen; na prošnjo akad. Z. Zorko analiziral 
izvor priimka Kumperščak in nudil konzultacije v zvezi 
z zapisovanjem hišnih imen sodelavcem Pokrajinskega 
muzeja v Murski Soboti. V okviru priprav za Merkùjev 
zbornik, ki bo ob njegovi 80-letnici izšel kot posebna 
številka Jezikoslovnih zapiskov (13/1), je bil oblikovan 
ožji uredniški odbor v sestavi J. Keber, S. Torkar, M. 
Furlan in A. Šivic - Dular. 

seKCija	za	zGODOvinO	slOvensKeGa	
jEZiKA

Priprava Besedišča slovenskih protestantskih piscev 
16. stoletja
Vsi sodelavci sekcije so nadaljevali s pregledom gradi-
va, zbranega s popolnim izpisom protestantskih besedil, 
z urejanjem kartotek ter s podatkovnim opremljanjem 
iztočnic iz trinajstih del slovenskih protestantskih pi-
scev 16. stoletja. Obdelovanih je bilo enajst Trubarjevih 
del (Catechiſmus, 1550 (dalje TC 1550); Abecedarium 
vnd der klein Catechiſmus, 1550 (dalje TA 1550); ABE-
CEDARIVM, 1555 (dalje TA 1555); CATECHISMVS, 
1555 (dalje TC 1555); ENA MOLITOV TIH KERSzhe-
nikou, 1555 (dalje TM 1555); TA PERVI DEIL TIGA 
NOVIGA TESTAMENTA, 1557 (dalje TT 1557); TA 
SLOVENSKI KOLENDAR, 1557 (dalje TKo 1557); EN 
REGISHTER, 1558 (dalje TR 1558); TA DRVGI DEIL 
TIGA NOVIGA TESTAMENTA, 1560 (dalje TT 1560); 
SVETIGA PAVLA LYSTVVI, HTIM EFESERIEM, FI-
LIPERIEM, COLOSSERIEM, TESSALONIHERIEM… 
1567 (dalje TL 1567); TA CELI NOVI TESTAMENT, 
1581–82 (dalje TT 1581–82)), Dalmatinov PASSION, 
1576 (dalje DPa 1576) ter Bohoričeva slovnica Arcticae 
horulae ſucciſivae, 1584 (dalje BH 1584). Iztočnicam 
so bili pripisani besednovrstni in drugi potrebni slovnič-
ni podatki, na osnovi gradiva so bili ločeni homonimi, 
posebni tipi iztočnic (glede na pravopisno problemati-
ko, na citatno prevzetost) pa opremljeni še z dodatnimi 
pojasnili. Dodane so bile kazalke, ločeno pa so nastajali 
seznami vodilk. Podatkovno je bilo opremljenih pribl. 
14.900 enot: 1450 iztočnic iz vzporedno obdelovanih 
petih najzgodnejših Trubarjevih del (TC 1550, TA 1550, 
TA 1555, TC 1555 in TM 1555; A–J; J. Narat); 420 iz 
TKo 1557 (A–Ž; A. Legan Ravnikar); 4656 iz TT 1557 
(hudo–Ž; M. Merše (530 iztočnic), A. Legan Ravnikar 
(3680 iztočnic), K. Ahačič (446 iztočnic)); 300 iz TR 
1558 (A–dolžiti; A. Legan Ravnikar); 1416 iz TT 1560 
(gospodovati–Ž; F. Novak); 600 iz TL 1567 (Š–Ž; J. 
Narat); 4930 iztočnic iz TT 1581–82 (globoščina–Ž; K. 

Ahačič (1008 iztočnic), J. Narat (2090 iztočnic); 1832 
iztočnic ljub–pridigarstvo je bilo dvakrat pregledanih; 
prvi pregled: F. Premk, drugi pregled: K. Ahačič in A. 
Legan Ravnikar); 432 iztočnic iz DPa 1576 (tem–žol-
ner; K. Ahačič) ter 703 iztočnice iz BH 1584 (a–lahko; 
K. Ahačič). S pregledom je bilo zaobseženih pribl. 
303.000 izpisov. Opravljenih je bilo več usklajevalnih 
pregledov besedil, ki so bila obdelana v letu 2006 ali 
prej. Večinoma so jih spodbudile spremembe delovnih 
oz. redakcijskih načel, na katere so vplivali novi teore-
tični razmisleki in spoznanja. 
Za vnos v računalnik so bili oddani seznami vseh do-
končno obdelanih besedil. Vnos podatkov za dela TT 
1557, TT 1560, TL 1567, TT 1581–82 ter korektur že 
prej obdelanih besedil (TE 1555, TT 1577, DB 1584) je 
opravila M. Kambič. Korekture dela vnosa so opravile 
A. Legan Ravnikar, J. Narat in F. Premk (za TT 1577). 
K. Ahačič je pregledal izpise iztočnic latinskega 
izvora v vseh protestantskih delih, ki so bila doslej 
besednovrstno obdelana. Iztočnice in njihove slovnič-
ne opredelitve je uskladil z dosedanjimi rešitvami, na 
osnovi sistemske obravnave pa predlagal tudi več no-
vih (in summa, item itd.). Opravljen je bil pregled dveh 
združenih seznamov iztočnic iz obdelanih besedil: 
začasnega seznama, ki je vključeval podatke iz deve-
tih v celoti in dveh delno obdelanih besedil (22.520 
enot), ter dokončnega seznama iztočnic iz dvanajstih 
besedil, s katerimi so zajeti vsi samostojno izdani 
slovenski biblijski prevodi 16. stoletja. Slednji po že 
opravljenih uskladitvah obsega 20.112 enot. Označene 
so bile napačne in problematične rešitve ter enote, ki 
jih bo treba poenotiti glede slovnične označenosti ali 
načina opredelitve (M. Merše). Na osnovi pregledane-
ga in označenega združenega seznama je stekel končni 
usklajevalni pregled. Vključeval je številne preverbe 
v gradivu, odpravljanje opaženih napak v kartotekah 
in računalniških seznamih, pri številnih neenotnih 
rešitvah pa tudi strokovno zahtevno iskanje vsebinsko 
in tehnično najprimernejše. Usklajene so bile iztočnice 
za črke A–K ter več iztočnic iz nadaljnjega dela abe-
cede (skupno pribl. 6000 enot). Pregled so opravljali: 
M. Merše (usklajevanje iztočnic A–D ter dela iztočnic 
E–K, koordiniranje dela, računalniški vnos podatkov), 
A. Legan Ravnikar (usklajevanje iztočnic E–K), J. 
Narat (usklajevanje besednovrstno različnih iztočnic 
besede kateri ter osnovniških, primerniških in prese-
žniških iztočnic); F. Novak (reševanje besednovrstne 
problematike iztočnice sam ter usklajevanje rešitev). 
Rezultat usklajevalnega pregleda je tudi predlog spre-
menjenega prikaza količinskih izrazov (M. Merše in 
F. Novak). Računalniški vnos podatkov je opravljala 
tudi M. Kambič. Vnos podatkov in izdelava združenih 
seznamov sta potekala s pomočjo računalniškega pro-
grama Historik2000, ki ga je izdelal Tomaž Seliškar, 
v letu 2006 pa glede na potrebe še izpopolnil. 

Pripravljalna dela za Slovar jezika slovenskih prote-
stantskih piscev 16. stoletja

R. L. Uršič

ETIMOLOŠKO-
ONOMASTIČNA 
SEKCIJA

dr. M. Furlan

mag. H. Jazbec

dr. S. Klemenčič

dr. M. Snoj
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F. Premk je izdelovala poskusno redakcijo besede 
pest. M. Kambič je nadaljevala in končala ločevanje 
spregatvenih oblik glagolov moči in morati, ločila spre-
gatvene oblike glagola dati ter ločevala sklanjatvene 
oblike besednovrstno različne besedice ta. Urejanje je 
zaobseglo pribl. 20.000 pojavitev naštetih besed.

Slovenska udeležba v mednarodni zbirki Biblia Sla-
vica
M. Merše je pripravila več strokovnih mnenj in odgo-
vorov v zvezi z dilemami in vprašanji, ki so se odpirala 
pri pripravi ponatisov devetih izbranih protestantskih 
biblijskih prevodov iz let 1555–1582 v mednarodni 
zbirki Biblia Slavica. Za zvezek komentarjev je napi-
sala sestavek o pripravah na ponatis. Knjiga faksimi-
lov je novembra izšla pri nemški založbi Ferdinand 
Schöningh, Paderborn, München, Wien, Zürich (Serie 
IV: Südslavische Bibeln, Band 3; Herausgegeben von 
Jože Krašovec, Majda Merše, Hans Rothe). 

Druga dela
Vsi sodelavci sekcije so v januarju opravljali korek-
ture iztisa (iz gotice) transliteriranega, računalniškega 
prepisa Pleteršnikovega slovarja. 
K. Ahačič je pripravljal besedilo doktorske disertacije 
in pridobival nova gradiva zanjo. 

DialeKtOlOšKa	seKCija

Slovenski lingvistični atlas – SLA
Pod vodstvom J. Škofic je delala skupina za povezavo 
GIS in SlovarRed v dialektoloških projektih – poleg 
sodelavcev Dialektološke sekcije tudi študentke V. 
Smole s Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani 
in sodelavci drugih inštitutov ZRC SAZU: P. Pehani 
(GIS – georeferenciranje novih, starih in dodatnih točk 
v mreži, določitev položaja simbolov ob centroidih 
krajev/točk SLA, elektronska narečna karta kot ena 
od plasti SLA in njegove interaktivne karte (pregled in 
popravilo mej in oznak narečij in govorov, uskladitev 
barv), vključitev SLA v obstoječo Interaktivno karto 
ZRC), T. Podobnikar (t. i. poskusna satovnica karte 
za SLA) in J. Fridl (georeferenciranje 7 tematskih 
geografskih kart iz NAS kot geografskih podlag za 
SLA) ter T. Seliškar (SlovarRed – geolingvistični del v 
sodelovanju z J. Škofic in slovarski del v sodelovanju s 
K. Kenda - Jež). P. Weiss je v sodelovanju z Microsoft 
Slovenija in T. Seliškarjem razvijal vnašalni sistem 
ZRCola. Pisava 00 ZRCola je v letu 2006 narastla za 
650 znakov, tako da jih trenutno vsebuje okoli 5000, 
od teh je sestavljivih in razstavljivih 3360. Za nemo-
teno uporabo pisave 00 ZRCola v Založbi ZRC je bila 
izdelana pisavna družina, torej poleg navadne še pisava 
v ležečem, polkrepkem in polkrepkem ležečem slogu. 
P. Weiss je izdelal nabor SIMBola, v katerem je okoli 
1700 simbolov, še kakih tisoč pa je navadnih črk in 
znakov.V podatkovno bazo SlovarRed je bilo vnesenih 

skupaj 78 iztočnic – narečnih odgovorov po vprašalnici 
za 1. zvezek SLA (J. Škofic, V. Nartnik, T. Jakop, D. 
Zuljan Kumar, K. Kenda - Jež, P. Weiss, študentke M. 
Hrvat, U. Petek, P. Kostelec). Del listkovnega gradiva 
je bil vnesen v Wordovo tabelo – skupaj 6 iztočnic/
vprašanj iz SLA (T. Jakop, N. Jerman, K. Kenda - Jež, 
D. Zuljan Kumar, P. Weiss). Poskusno kartografirana 
s programom SlovarRed so bila leksična vprašanja: 
SLA V005 (črna in siva barva las), SLA V020 (grlo), 
SLA V055 (kolk) – J. Škofic. Izdelani sta bili karti Čas 
zapisa gradiva za SLA in Večkratni zapisi gradiva za 
SLA (še s starim orodjem) – K. Kenda - Jež. V Wordovo 
tabelo je bilo po vprašalnici za SLA vneseno narečno 
gradivo za kraje: SLA T202 (Kropa) – vprašanja za 
1. leksični zvezek (J. Škofic), SLA T082 (Mirnik 
– Mernicco) in SLA T087 (Števerjan – San Floriano 
del Collio) – vprašanja za 1. leksični zvezek (D. Zuljan 
Kumar). Celotna (rokopisna) vprašalnica za SLA je bila 
izpolnjena za Mirnik (D. Zuljan Kumar). Za oba kraja 
je Dialektološka sekcija pridobila tudi zvočno gradivo: 
za Mirnik v Beneški Sloveniji v Italiji – vprašalnica 
za SLA (41.400 KB posnetkov) in za Števerjan v 
Beneški Sloveniji v Italiji – vprašalnica za SLA (ok. 
3000 KB posnetkov do sedaj) – D. Zuljan Kumar. V. 
Smole je pridobila dva študentska zapisa vprašalnice 
SLA za zvezek Človek: SLA T095 (Lokve) in Vrh Sv. 
Mihaela nad Sovodnjami – kraj bomo dodatno vklju-
čili med zamejske točke SLA (obe točki sta v Italiji). 
V Cankovi je bilo posnetega okrog 4 ure narečnega 
gradiva po vprašalnici za SLA, tj. vprašanja 1–68 ter 
604–646a (T. Jakop). Zasnovano in urejeno je bilo 
arhiviranje skeniranega zvezkovnega in listkovnega 
gradiva za SLA (P. Weiss). Z Dialektološko sekcijo je 
pri tem sodelovala N. Jerman iz Leksikološke sekcije, 
ki je v sodelovanju s P. Weissom skenirala in ustrezno 
poimenovala 8376 slik/skenov listkov v obliki .tif (s 
7,28 GB), in sicer za 21 vprašanj iz SLA (shranjeno na 
‚isj-ckj‘ (Z):\SLA -- listki -- urejeni, TIF). V sekcijsko 
računalniško mrežo je bila dana tudi zbirka skenov dela 
zvezkovnega gradiva za SLA v izvirnem tif-formatu 
(14.730 slik, 47,3 GB podatkov) in v pretvorjenem 
jpg-formatu (8,7 GB podatkov) – P. Weiss. Izdelan in 
objavljen v Jezikoslovnih zapiskih 12/2 je bil Fonološki 
opis govora Plešivice (SLA T229) – V. Nartnik.

Slovanski lingvistični atlas – OLA
V. Smole, K. Kenda - Jež in P. Weiss so se udeležili 
rednega letnega delovnega zasedanja Mednarodne 
komisije in mednarodne delovne skupine za sestavo 
Slovanskega lingvističnega atlasa (OLA) v Strugi, 
Makedonija, 7.–15. 10. Opravljenih je bilo 16 krat 
25 vnosov za makedonski zvezek Zaimki (slovensko 
gradivo) in 33 krat 25 vnosov za reflekse *a (slovensko 
gradivo) v OLA ter prenos v ZRColo za 5 indeksov za 
*u za ruske točke v OLA (K. Kenda - Jež). K. Kenda 
- Jež je pripravila knjižne lekseme za leksikalni zvezek 
Človek (za poljsko nacionalno komisijo) ter korigirala 
slovensko gradivo. Od 13. do 15. 11. je bil na delovnem 
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obisku prof. dr. Pavol Žigo, član slovaške nacionalne 
komisije pri OLA, ki je usposobil slovaški program 
za kartografiranje (Mapola), s katerim bo mogoče 
pripraviti poskusne karte za slovenski zvezek OLA. 
P. Weiss je pripravljal spletno stran OLA (dodal belo-
rusko in ukrajinsko predstavitveno besedilo in naslove 
rubrik v makedonščini ter zbral vse potrebno gradivo 
za postavitev spletne strani). Konec septembra je bila 
spletna stran http://OLA.zrc-sazu.si postavljena (P. 
Weiss in U. Parazajda).

Evropski lingvistični atlas – ALE
J. Škofic in V. Nartnik sta se od 18. do 21. 5. udeležila 
39. zasedanja uredniškega odbora ALE v Dubrovniku, 
kjer je bila predstavljena tudi digitalizirana karta za 
krompir avtorice J. Škofic (A. Versloot). V. Nartnik 
je Nicolaju Saramanduju v Romunijo poslal dodelan 
komentar (z legendo) h karti Dvojčki. J. Škofic je 
dopolnila in dokončala svoj članek za geslo ALE 340 
(vnesla tudi gradivo za francoščino in italijanščino 
ter dopolnitve in popravke za druge jezike, zlasti ču-
vaškega, baškirskega, mari, tatarskega, udmartskega, 
estonskega, pripravila legendo za kartografiranje 
in vse poslala predsedniku ALE N. Saramanduju v 
Romunijo in A. Verslootu na Nizozemsko). J. Škofic 
je pregledala dubrovniške prispevke češke, ruske in 
poljske komisije pri ALE ter jim sporočila dopolnila 
za slovensko gradivo. Na kartografski delavnici v 
Zagrebu na Inštitutu za hrvatski jezik i jezikoslovlje 
se je J. Škofic z D. Brozović in A. Verslootom (raču-
nalniška komisija ALE) dogovarjala o možnostih za 
financiranje projekta Digitalizacija ALE iz sredstev 
EU v okviru 7. okvirnega programa.

Druga dela
Delo pri načrtovanih individualnih monografijah je 
potekalo (in se nadaljuje) po načrtih: J. Škofic – o 
govoru Krope; V. Smole – frazeološki slovar šent-
rupertskega govora, računalniško kartografiranje 
70 kart od pribl. 100 za Atlas narečne tesarske ter-
minologije (skupaj s študentom D. Uršičem, gradivo 
je bilo zbrano v izbirnem diplomskem seminarju na 
Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani), pomoč pri 
pripravljanju monografije dr. Katje Sturm Schnabl s 
slovenskimi narečnimi besedili z avstrijske Koroške; 
T. Jakop je nadaljevala s prevajanjem svoje monogra-
fije Dvojina v slovenščini. 
K. Kenda - Jež in J. Škofic sta narečjeslovno korigirali, 
K. Kenda - Jež pa je opravila tudi slovarsko redakcijo 
Bovškega slovarja Barbare Ivančič, ki bo izšel pri 
Založbi ZRC. 
V. Smole, J. Škofic, T. Jakop in D. Zuljan Kumar sode-
lujejo pri jezikovnem urejanju in svetovanju avtorjem 
knjig iz zbirke Glasovi.
D. Zuljan Kumar, T. Jakop, V. Nartnik in P. Weiss so 
opravljali korekture za novo izdajo Pleteršnikovega 
slovarja za Etimološko-onomastično sekcijo.

seKCija	za	teRMinOlOšKe	slOvaRje

Splošni tehniški slovar
Sodelavke: C. Tavzes, K. Nemec, M. Djurović. 
Zunanji sodelavci: prof. dr. Andrej Paulin (vodja), prof. 
dr. Andrej Čadež, prof. dr. Peter Glavič, dr. Andrej 
Šmalc, Jože Unk, univ. dipl. inž., prof. dr. Florjan Vodo-
pivec, mag. Anton Stušek, prof. dr. Jože Spanring, prof. 
dr. Sonja Malej Kveder, Božo Iglič, univ. dipl. inž., Leo 
Čelik, univ. dipl. inž., Peter Černigoj, univ. dipl. inž. 
Komisija za pripravo tehniškega slovarja je na 26 
sejah obravnavala slovarske članke črke B in z njimi 
redakcijsko povezanih črk. C. Tavzes je v program 
SlovarRed 2.1 vnesla 1690 novih slovarskih člankov, 
2697 popravljenih, 522 novih kazalk, 550 popravljenih, 
1885 novih razlag in 3470 popravljenih, 461 novih 
razmernih izrazov in 498 popravljenih. Redakcija črke 
B je končana. Gradivo črk A in B je pripravljeno za 
dokončni pregled in za objavo. K. Nemec je uredila 
iz Splošnega tehniškega slovarja (2. del) poskenirane 
iztočnice za prenos v program SlovarRed 2.1 (ok. 350 
strani) in vnesla označevalnike za slovarske članke 
črke A v SlovarRed 2.1. M. Djurović je pregledala 
509 slovarskih člankov iz starih datotek, manjkajoče 
vpisala v SlovarRed 2.1, na novo vnesla 140 iztočnic 
in 143 razlag ter popravila 316 iztočnic, razlag, zgledov 
in razmernih izrazov.

Slovar kemijske tehnologije
Sodelavka: C. Tavzes. 
Zunanji sodelavci: prof. dr. Peter Glavič (vodja), 
dr. Andrej Šmalc, mag. Anton Stušek, dr. Sonja Malej 
Kveder, Leo Čelik, univ. dipl. inž. 
Komisija je na 26 triurnih sejah obravnavala iztočnice 
črk B, C in Č ter z njimi redakcijsko povezane iztoč-
nice. Vnesenih je bilo 400 novih slovarskih člankov 
in 403 popravljeni, 45 kazalk in 46 popravljenih, 450 
razlag in 488 popravljenih, 85 razmernih izrazov in 
86 popravljenih, 793 ustreznikov v angleškem in 
nemškem jeziku ter 818 popravljenih. Za obravnavo 
je pripravljeno gradivo črke D.

Gledališki terminološki slovar
Vodja skupine: M. Humar. 
Sodelavka: M. Žagar Karer. 
Tehnična sodelavka: K. Nemec. 
Zunanji sodelavci: Janko Moder, prof. (do julija, v ok-
tobru umrl), Slavka Lokar, prof., dr. Katja Podbevšek, 
dr. Barbara Michieli Sušec, Viktor Molka, univ. dipl. 
inž., mag. Ana Kocjančič. 
Komisija je na 37 sejah obravnavala termine s področja 
scenografije, fonetike, tipe iz commedie dell´arte in 
nove pojme. Pri redakciji pojmov s področja tehnike 
so sodelovali A. Kocjančič, V. Molka in scenarist Iztok 
Vadnjal. Dr. Jure Gantar je pregledal in dodal angleške 
ustreznike. M. Humar je vodila seje in pripravljala 
gradivo zanje. V program SlovarRed 2.1 je vnesla 
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270 novih slovarskih člankov (skupaj 2405 slovarskih 
člankov). Gradivo se je dopolnjevalo z izpisi M. Žagar 
Karer iz Pavisovega slovarja, Gledališkega besednjaka, 
Gledališkega pojmovnika za mlade B. Lukana in novej-
še teatrološke literature. M. Žagar Karer je pripravila 
redakcije manjkajočih terminov, pregledala besedilo 
slovarja (231 strani), zlasti glede usklajenosti iztočnic, 
razlag in angleških ustreznikov in v SlovarRed 2.1 
vnašala angleške ustreznike, ki jih je pripravil J. Gantar 
(do: eksperimentalno gledališče). K. Nemec je opra-
vila prvo korekturo sinonimije in kazalk v celotnem 
slovarju (2236 slovarskih člankov) in pri posameznih 
iztočnicah vnesla podpomenske termine.

Biološki terminološki slovar – botanika
Vodja skupine: B. Košmrlj - Levačič. 
Zunanji sodelavci: prof. dr. Franc Batič, dr. Aleksa 
Cimerman, prof. dr. Nada Gogala, prof. dr. Andrej 
Martinčič, mag. Andrej Seliškar, akad. dr. Alojz Šercelj 
in mag. Boris Turk. 
Komisija je imela 82 sej, podskupina za histologijo oz. 
organografijo 43, za ekologijo pa 39. Člani prve pod-
komisije so obravnavali histološke termine in termine 
tematskih skupin nomen in list. Dodani so bili tujejezični 
ustrezniki. Pripravljena je bila shema za tematsko skupino 
list. Skupaj je bilo za področji histologije in organografije 
izdelanih 862 slovarskih člankov. Člani druge podkomisije 
so nadaljevali usklajevalni pregled člankov s področja 
ekologije, fitocenologije in sintaksonomije. Slovarski 
članki so bili dopolnjeni z razmernimi izrazi, večinoma s 
podpomenkami in raznopomenkami. Izdelana je bila shema 
tematske skupine stres. Pregledan in ustrezno dopolnjen 
je bil seznam ključev. Člani te podskupine so pregledali in 
obdelali 1743 ekoloških, fitocenoloških, sinsistematskih 
člankov. Sproti so se vključevali tudi termini, uporabljeni 
v razlagah. B. Košmrlj - Levačič je vodila seje, vnašala 
podatke v računalniško bazo, pripravljala gradivo za seje, 
po tematskih sklopih pregledovala slovarske članke in jih 
po potrebi ustrezno popravljala. Skupaj je bilo na novo 
vnesenih 769 iztočnic, 773 razlag in 1295 tujejezičnih 
ustreznikov in popravljenih 1821 razlag. V celoti je bilo na 
sejah obravnavanih 2280 terminov. Dokončno izdelanih je 
5941 slovarskih člankov.

Pravnozgodovinski terminološki slovar
Tehnična sodelavka: K. Nemec.
Zunanji sodelavci: J. Müller, prof. dr. Vladimir Simič, 
doc. dr. Marko Kambič, doc. dr. Katja Škrubej. 
Nabor pravnozgodovinskih digitaliziranih besedil ob-
sega 184 enot (82.216 KB), zbirka pravnozgodovinskih 
terminov 7700 enot (874 KB), zbirka pravnozgodovin-
skih konkordanc 19.303.728 znakov brez presledkov 
(60.292 KB), zbirka SlovarRed 2.1 pa 713.703 znake 
brez presledkov (2818 KB). V program SlovarRed 
2.1 je bilo na novo vnesenih 46 pravnozgodovinskih 
iztočnic z razlagami, za 104 iztočnice pa so razlage 
pripravljene. 
Izpopolnjen je bil koncept slovarja. Na novo je bilo 

bibliografiranih, skeniranih, urejenih za računalniško 
obdelavo in konkordiranih 74 besedil. K. Nemec je 
opravila naslednja dela: skeniranje besedil, skeniranje 
in čiščenje opomb, urejanje indeksa za Vis 1961 (str. 
551–564); čiščenje datotek za nadaljnjo obdelavo v 
programu Konkord (skupaj 37. 023 MB).

Umetnostnozgodovinski terminološki slovar
Sodelavki: C. Tavzes in M. Žagar Karer. 
Zunanji sodelavci: Gregor Moder, prof. (vodja), mag. 
Maja Lozar Štamcar, prof. dr. Špelca Čopič, dr. Vesna 
Bučić, Hanka Štular, prof., Breda Ilich - Klančnik, 
prof., mag. Gojko Zupan.
Komisija je imela 23 sej, na katerih je bilo obravnava-
nih 48 novih slovarskih člankov, popravljenih 169, 27 
kazalk in 30 popravljenih, 100 razlag in 477 popravlje-
nih, 22 razmernih izrazov in prav toliko popravljenih, 
682 ustreznikov v šestih jezikih in 887 popravljenih. 
Nekaj sej je bilo posvečenih organizacijskim zadevam. 
M. Žagar Karer se je v maju začela udeleževati sej ko-
misije in sodelovati pri redakciji slovarskih člankov.

Čebelarski terminološki slovar
Vodja skupine: L. Bokal. 
Zunanji sodelavci: Simon Atelšek, prof., Franc Grajzar, 
elektrotehnik, Janez Gregori, univ. dipl. biol., Janez 
Hočevar, univ. dipl. inž., doc. dr. Viktor Majdič, Janez 
Mihelič, univ. dipl. biol.
Komisija je imela 38 sej, na katerih je obravnavala 
predloge redakcij iz več pojmovnih skupin (presta-
vljanje, mreža, barvanje, prašenje, celica, gnezdo, 
satnik ipd.) in besedne zveze s pridevniki električni, 
hitinski in z osnovo čebelar ter redakcijsko vezane 
iztočnice. Redakcije teh področij so komisijsko do-
končane. Skupaj je v SlovarRed 2.1 vnesenih in s 
ključem razlaga opremljenih 2327 iztočnic (v celoti v 
bazi 4662 iztočnic). L. Bokal je vodila delo komisije, 
pisala zapisnike, razmnoževala in pripravljala gradivo 
za seje, vnašala dokončane redakcije v SlovarRed 2.1. 
Priprava redakcij je potekala tudi z individualnimi in 
telefonskimi pogovori, ki jih je pripravljala in vodila 
L. Bokal (26). Za Čebelarsko zvezo Slovenije je ob 
polletju in na koncu leta pripravila predlog izplačil za 
člane komisije. Za 11. številko revije Slovenski čebelar 
je napisala sestavek z naslovom Delo za čebelarski 
terminološki slovar je v polnem zamahu. 

Smučarski terminološki slovar
Vodja skupine: L. Bokal.
Zunanji sodelavci: Borut Batagelj, Gorazd Bedrač, Oto 
Giacomelli, Aleš Guček, Iztok Kordiš, Milena Kordež, 
dr. Blaž Lešnik, mag. Vlado Makuc, Doroteja Muhič, 
dr. Matej Supej, Roman Šturm, mag. Andrej Terčelj, 
dr. Mateja Videmšek.
Delo je v glavnem potekalo po e-pošti in z individual-
nimi strokovnimi pogovori (14). L. Bokal je v program 
SlovarRed 2.1 vnašala redakcije in termine, ki so jih 
predlagali smučarski strokovnjaki, skupno 954 redak-
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cij, ki imajo ključ razlaga, ter ključ, ki določa avtorja 
razlage. V celoti je v bazi 4443 iztočnic. Dokončane 
so pojmovne skupine plug, drsalni korak, žičnice, 
smučarska palica, roka, noga, turno smučanje, športna 
vzgoja, del deskanja. L. Bokal je pripravljala predlo-
ge redakcij, jih pošiljala strokovnjakom v pregled in 
delno priskrbela strokovno literaturo. V reviji Modre 
novice in v olimpijskih izvodih Dela je podčrtala še 
neregistrirane termine in jih vnesla v SlovarRed 2.1. 
V reviji Modre novice je objavila sestavek o pripravi 
slovarja in daljše poročilo o njem. Pripravila je obračun 
za delo smučarskih strokovnjakov od aprila 2005 do 
konca leta 2006. 

Terminološki slovar urejanja prostora
Sodelavke: B. Košmrlj - Levačič (slovaropisni vodja), 
M. Humar, K. Nemec. 
Zunanji sodelavci: prof. dr. Anton Prosen (FGG), mag. 
Jelka Hudoklin (Acer), mag. Drago Kladnik (ZRC SA-
ZU), dr. Drago Perko (ZRC SAZU – nosilec projekta), 
dr. Marko Peterlin (Ministrstvo za okolje in prostor) in 
dr. Tadej Žaucer (FGG).
B. Košmrlj - Levačič je skupaj z M. Humar termino-
grafsko pregledala gradivo za TSUP. Pri tem je bilo 
ugotovljeno, da se nabor terminov, ki so jih sodelujoči 
avtorji pripravili, ne ujema s sprejetim geslovnikom. B. 
Košmrlj - Levačič je pregledala in terminografsko obde-
lala termine področij: ekologija, gozdarstvo, kmetijstvo, 
komunalno gospodarstvo, gradbeništvo, krajinska arhi-
tektura, prostorsko načrtovanje, regionalna geografija, 
urbanizem, varstvo kulturne dediščine, varstvo narave, 
varstvo okolja ter deloma še regionalno planiranje in 
telekomunikacije – skupaj 1089 slovarskih člankov. M. 
Humar je z zunanjimi sodelavci slovaropisno obdelala 
naslednja področja: arhitektura, demografija, ener-
getika, etika, fizična geografija, geodezija, geologija, 
naravne nesreče, obrambna infrastruktura, pravo, 
promet, psihologija, sociologija, statistika, turizem, 
družbena geografija, deloma regionalno planiranje 
– skupaj 1259 slovarskih člankov. K. Nemec je opravila 
naslednja dela: vnos slovarskih člankov po področjih 
v alternativno razlago v programu SlovarRed 2.1 (ok. 
240); vpis v razlagalno masko, vpis ključev, razmer-
nih izrazov (ok. 1240 slovarskih člankov in 145 tujih 
ustreznikov); primerjava uradno sprejetega geslovnika 
s stanjem v programu SlovarRed 2.1.

Veterinarski terminološki slovar
Sodelavka: C. Tavzes in zunanji sodelavci.
C. Tavzes je terminografsko pregledala zadnji snopič 
Veterinarskega terminološkega slovarja (T–Ž), vnesla 
popravke in dopolnila. Zvezek je že izšel.

Geološki slovar
Sodelavci: L. Bokal, M. Djurović, T. Fajfar, M. Hu-
mar, B. Košmrlj - Levačič, J. Müller, C. Tavzes, M. 
Žagar Karer in drugi sodelavci Sekcije ter zunanji 
sodelavci.

Slovar se ni izdeloval v Sekciji za terminološke 
slovarje. Pri njem je kot terminografska svetovalka 
sodelovala Zvonka Leder Mancini. Slovar bo izšel pri 
Založbi ZRC. Ker bo kot soizdajatelj naveden Inštitut 
za slovenski jezik Frana Ramovša, je Založba poslala 
slovar v pregled Sekciji za terminološke slovarje. L. 
Bokal, T. Fajfar, M. Humar, B. Košmrlj - Levačič, J. 
Müller in M. Žagar Karer so v juniju začeli pregledo-
vati besedilo slovarja (10.749 slovarskih člankov). M. 
Humar je prebrala celotno besedilo, ostali sodelavci pa 
dele. Ugotovljenih je bilo precej napak tako na vsebin-
ski kot na tehnični ravni. Razlage so bile pogosto neu-
sklajene, neredko jih je uvajal neustrezen nadpomenski 
razlagalni izraz, moteče so bile tudi stilno zaznamovane 
jezikovne prvine (publicizmi) v njih. Večina bioloških 
izrazov je bila prikazana nesistemsko, zato je B. Ko-
šmrlj - Levačič predlagala, da se mednarodna znan-
stvena poimenovanja navedejo pri vseh upoštevanih 
poimenovanjih taksonov ter se označijo s kategorijo, 
za katero gre (npr. vrsta, rod, družina, kraljestvo). Na 
vse to so bili opozorjeni avtorji, ki vseh pripomb niso 
upoštevali. M. Djurović je popravke štirikrat vnašala v 
celotno gradivo v SlovarRed 2.1. Dvakrat je pregledala 
sinonimijo in antonimijo. Zadnje korekture sta v celo-
tno besedilo slovarja vnesli M. Humar in K. Nemec. V 
decembru so vsi člani Sekcije prebrali že postavljeno 
besedilo slovarja.

Slovar evropske zakonodaje
Sodelavki: M. Humar, T. Fajfar. 
Zunanji sodelavci: skupina pravnikov s Pravne fakul-
tete Univerze v Ljubljani, ki jo vodita prof. dr. Janez 
Kranjc in dr. Marko Accetto.
M. Humar in T. Fajfar sta pregledali črko A in predlaga-
li pravnikom ustrezne popravke. T. Fajfar je pregledala 
in uredila geslovnika za črki B in C, dopolnila črko A 
ter vnesla iztočnice in angleške ustreznike v program 
SlovarRed 2.1 (604 dodane iztočnice, 691 dodanih 
ustreznikov – skupaj 1597 iztočnic). V članku za Slo-
venski jezik je predstavila projekt priprave slovenske 
različice pravnih aktov EU.

Sodobni pravni slovar
Sodelavci: M. Humar (vodja), B. Košmrlj - Levačič, 
M. Žagar Karer, T. Fajfar, L. Bokal, M. Djurović, 
K. Nemec. 
Zunanji sodelavci: skupina pravnikov s Pravne fakul-
tete Univerze v Ljubljani, ki jo vodi prof. dr. Janez 
Kranjc.
Komisija se je sestala štirikrat. Seje je vodila M. Humar 
ob sodelovanju T. Fajfar, ki je pisala tudi zapisnike. 
Potekala so temeljna dela: določitev uredniškega 
odbora, izpisovanje gradiva, vnos Pravnega termino-
loškega slovarja. Do 1991 – gradivo v SlovarRed 2.1 
in njegovo urejanje, priprava novoizpisanega gradiva 
za vnos v Novo besedo, izbiranje izrazja za geslovnik, 
določitev področij, ki jih bo vseboval slovar, ipd. M. 
Djurović je v program SlovarRed 2.1 vnesla 5535 slo-

M. Djurović

T. Fajfar

B. Košmrlj - 
Levačič

K. Nemec

C. Tavzes

M. Žagar Karer
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varskih člankov iz Pravnega terminološkega slovarja, 
pregledovala je sinonimijo in antonimijo. J. Müller je 
računalniško preuredil Pravni terminološki slovar, tako 
da je ok. 80.000 pomenskih enot na osnovi substitucij 
dobilo status samostojnega odstavka. Pri tem sta so-
delovali tudi M. Djurović in T. Fajfar. M. Djurović je 
združevala pomene ter dodajala leve in desne prilastke 
črk J–R (približno 20.000 iztočnic), T. Fajfar pa črk 
S–Ž. Gradivo je bilo poslano T. Seliškarju, ki ga je 
sistemsko vnesel v program SlovarRed 2.1. Tako 
vneseno besedilo je bilo treba še urediti (M. Humar, L. 
Bokal (prve črke do J) in K. Nemec (črke I, K, L, M, 
N)). T. Fajfar je izločala neterminologizirane izraze. 
Novo gradivo se je izpisovalo iz zakonov in ustave: M. 
Žagar Karer (4), B. Košmrlj - Levačič (2), L. Bokal (3), 
M. Humar (4), T. Fajfar (49). Za nadaljnjo obdelavo 
in uvrstitev v korpus Nova beseda je M. Žagar Karer 
pripravila 17 zakonov, T. Fajfar pa je obdelala vsa pod-
črtana besedila in izdelala geslovnike. Diferencialno 
glede na Pravni terminološki slovar sta bila izpisana 
leksikon Pravo 2003 (okoli 1300 iztočnic – J. Müller) 
in Slovensko-angleški slovar Tomaža Longyke (do 
črke P – T. Fajfar).

Vojaški terminološki slovar 
Pri izdelavi slovarja sodelujeta Inštitut za slovenski 
jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (N. Jakop, nosilka 
projekta, M. Humar operativni vodja, C. Tavzes, M. 
Djurović in drugi) in Fakulteta za družbene vede 
Univerze v Ljubljani (dr. Tomo Korošec – Center 
za družboslovnoterminološko in publicistično razi-
skovanje; dr. Maja Garb, dr. Vinko Vegič, dr. Iztok 
Prezelj, dr. Uroš Svete, dr. Erik Kopač, dr. Klemen 
Grošelj – Katedra za obramboslovje). Ministrstvo za 
obrambo je za skrbnico projekta imenovalo Mileno 
Sevšek, prof.
Oblikovana je bila skupina za izdelavo slovarja, v njej 
so sodelavci Katedre za obramboslovje in Inštituta. 
Skupina se je sestajala na ZRC SAZU in na FDV. Hkra-
ti pa je potekalo na obeh ustanovah samostojno delo. 
Delovno skupino na FDV vodi M. Garb. Za izdelavo 
večine slovarskih člankov bo potrebno pridobiti voja-
ške strokovnjake. Uredniški odbor še ni bil dokončno 
imenovan. Za zdaj ga sestavljajo: T. Korošec in M. 
Garb, FDV, M. Sevšek, skrbnica, MO, N. Jakop, M. 
Humar in C. Tavzes, ZRC SAZU, in polkovnik Jože 
Konda, načelnik Verifikacijskega centra Slovenske 
vojske. Uredniški odbor bo še potrebno okrepiti z 
vojaškimi strokovnjaki. 
Predlog zasnove je izdelan. Ker uredniški odbor še 
ni bil dokončno imenovan, zasnova še ni sprejeta. 
Skupina sodelavcev s Katedre za obramboslovje je 
pripravila predlog seznama področij, ki naj bi jih izka-
zoval vojaški slovar. Sodelavci s Centra za družboslov-
noterminološko in publicistično raziskovanje, FDV, 
so izročili elektronsko različico geslovnika predelane 
in dopolnjene izdaje Vojaškega slovarja (Ljubljana 
2002). Oblikovana je bila skupina, ki ta geslovnik 

pregleduje in izloča netermine, zastarele izraze ipd. M. 
Humar je podčrtala in pripravila za izpis 5 številk revije 
Naša vojska (l. 2006). M. Sevšek je pripravila seznam 
publikacij, ki jih je izdalo Ministrstvo za obrambo v 
obdobju 1991–2006.

Farmacevtski terminološki slovar
Sodelavki: M. Humar in K. Nemec.
Zunanji sodelavci: doc. dr. Saša Baumgartner, mag. 
farm., izr. prof. dr. Mirjana Gašperlin, mag. farm., dr. 
Martina Cvelbar, mag. farm., spec., Barbara Razinger 
Mihovec, mag. farm., prof. dr. Jelka Šmid Korbar, mag. 
farm., mag. Simona Vučko Mole, mag. farm., spec., in 
dr. Petra Marinko.
M. Humar se je nekajkrat sestala s predstavniki farma-
cevtov. Izdelan in sprejet je bil koncept slovarja, imeno-
van uredniški odbor in nosilci posameznih področij. M. 
Humar, J. Šmid Korbar, B. Razinger Mihovec, P. Ma-
rinko in S. Vučko Mole so izdelale vzorčne redakcije 
(56). Celo prvo polletje je potekalo iskanje sponzorjev, 
s čimer sta se ukvarjali zlasti M. Humar in K. Nemec. 
Pri tem je sodeloval tudi direktor ZRC SAZU dr. Oto 
Luthar. K. Nemec se je telefonsko dogovarjala s 63 
farmacevtskimi organizacijami. Konec leta je to delo 
prevzela Irena Naglič z uprave ZRC SAZU.

Slovar elektronike, elektrotehnike in informatike (slov.-
it. in it.-slov.)
Sodelavki: M. Humar in K. Nemec. 
Zunanji sodelavci: Carlo Mucci, Jože Unk in Tomaž 
Seliškar.
T. Seliškar je celotno besedilo iz Excelove datoteke 
prenesel v SlovarRed 2.1. M. Humar je skupaj z av-
torjem izdelala zasnovo slovarja in obdelala naslednje 
črke: A–T in Z–Ž, ki jih je pošiljala v pregled J. Unku 
in avtorju. 
K. Nemec je vnesla iz Wordove datoteke v SlovarRed 
2.1 dodatnih 393 iztočnic in 400 ital. ustreznikov ter 
dodala iztočnicam nosilne besede (8079-krat) in tem 
6490 italijanskih ustreznikov. M. Žagar Karer je pre-
gledovala iztočnične glave (skupaj 102 strani). 

Druga dela
L. Bokal, M. Djurović, T. Fajfar, M. Humar, B. Košmrlj 
- Levačič, J. Müller, C. Tavzes in M. Žagar Karer so za 
transliterirano izdajo Pleteršnikovega slovarja opravili 
korekturno branje. M. Žagar Karer in T. Fajfar sta 
testirali elektronsko izdajo slovarja.
M. Humar je izdelala poročila o delu Sekcije in po-
ročilo za inštitutsko infrastrukturno skupino, napisala 
recenzijo za dodatek k Tehniškemu metalurškemu 
slovarju dr. Andreja Paulina (ok. 1000 iztočnic), 
izdelala projekt prijave farmacevtskega in vojaškega 
terminološkega slovarja. 
J. Müller se je, ker je izbiralni zajem terminov nepopoln 
in nezanesljiv oz. za korpusno jezikoslovje podstandar-
den, v navedenem obdobju seznanjal tudi s korpusno 
računalniško tehnologijo.

LAboRAToRIJ 
ZA KORPUS 
SLOVENSKEGA 
JEZIKA

dr. P. Jakopin

dr. H. Dobrovoljc

M. Michelizza
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Vsi člani Sekcije so se udeleževali internega tedenske-
ga računalniškega tečaja, ki ga je vodil U. Parazajda.
B. Košmrlj - Levačič je svetovala sodelavcem pri 
reševanju problemov, povezanih z delom v programu 
SlovarRed 2.1. A. Bizjak, ki je v Leksikološki sekciji 
zadolžena za pripravo elementov, ki bodo T. Seliškarju 
omogočili izdelavo različice programa za izdelavo 
Slovarja novejšega besedja, je v decembru na kratko 
predstavila delovanje in uporabo programa Slovar-
Red 2.1 in jo hkrati uvajala v delo s testno različico 
programa. 

laBORatORij	za	KORPus	slOvensKeGa	
jEZiKA

Besedilni korpus Nova beseda
Sodelavci: P. Jakopin, M. Michelizza, L. Uršič. 
Zunanja sodelavka: Cvetka Bajec (od januarja do 
junija).
Najpomembnejša dosežka sta bila povečanje obsega 
korpusa in izboljšanje njegove zvrstnosti. V zadnjih 
dneh leta je bila Nova beseda na spletnem naslovu 
http://bos.zrc-sazu.si/s_beseda.html razširjena s 162 
milijonov besed na 202 milijona besed (P. Jakopin). 
Dodanih je bilo 508 besedil časopisa Delo, od aprila 
2005 do decembra 2006, 24 besedil revije za zdravo 
življenje Viva, predvsem iz let 2005 in 2006, 5 besedil 
slovenske izdaje zemljepisne revije National Geo-
graphic, 155 dobesednih zapisov rednih in izrednih sej 
Državnega zbora Republike Slovenije, od avgusta 2004 
do novembra 2006, ter 75 pravnih besedil, zakonov 
Republike Slovenije. Besedila časopisa Delo so bila 
zbrana, pregledana in prečiščena (C. Bajec, M. Miche-
lizza in P. Jakopin), besedila iz revije Viva, pridobljena 
s posredovanjem ge. Aleksandre Rekar, so bila zbrana, 
urejena in prečiščena (C. Bajec, P. Jakopin, L. Uršič). 
Besedila slovenske izdaje revije National Geographic, 
pridobljena od založbe Rokus s posredovanjem H. 
Dobrovoljc, so bila po delih prenesena iz pdf-formata 
(M. Michelizza), urejena in prečiščena (M. Michelizza 
in P. Jakopin). Dobesedni zapisi sej Državnega zbora 
so bili preneseni iz spletnega formata, zbrani, urejeni 
in prečiščeni (C. Bajec, M. Michelizza in P. Jakopin), 
prav tako tudi besedila zakonov (M. Michelizza in P. 
Jakopin).

Spletni seznam besed slovenskega jezika
Velik del aktivnosti Laboratorija je bil povezan z 
izvedbo projekta (nosilec P. Jakopin), ki je del CRP 
Konkurenčnost Slovenije 2001–2006 v okviru teme 
Razvoj slovenskega jezika: oblikovanje in dostopnost 
jezikovnih virov. Projekt se je začel 1. septembra 2004 
in še traja, financiranje s strani Agencije za raziskoval-
no dejavnost Republike Slovenije pa je bilo zaključeno 
31. avgusta 2006. V avgustu je bil seznam, dostopen 
prek spletne strani http://bos.zrc-sazu.si/besede.html, 
dopolnjen na 356.912 gesel, od tega 93.154 iz Slovarja 

slovenskega knjižnega jezika, 178.457 iz Besedišča 
slovenskega jezika, 50.183 iz korpusa Nova beseda ter 
35.118 iz indeksa spletnega iskalnika Najdi.si podjetja 
Novi forum. Slednje zelo pomembno dopolnilo je 
bilo mogoče izvesti po izmenjavi podatkov indeksa 
iskalnika Najdi.si (besedne oblike s pogostnostmi) 
in podatkov v Laboratoriju (366.691 besednih lem s 
pripadajočimi 3.944.584 besednimi oblikami – všteta 
so tudi osebna imena, 369 predpon ter 6.508 nadrejenih 
lem). Izmenjava je bila urejena s pogodbo med ZRC 
SAZU in podjetjem Novi forum, podpisano v začetku 
marca.

Sodelovanje z drugimi sekcijami
Kot prejšnja leta je bilo pri reševanju različnih pro-
blemov največ sodelovanja z Leksikološko sekcijo. V 
drugi polovici leta, ko se je že izteklo sofinanciranje s 
strani ARRS, je bila pri korekturah v zvezi s Spletnim 
seznamom besed slovenskega jezika zelo pomembna 
pomoč L. Uršič iz te sekcije. V septembru je bil na 
Javni razpis za (so)financiranje tematsko usmerjenih 
in splošnih temeljnih in aplikativnih raziskovalnih 
projektov, aplikativnih in podoktorskih raziskovalnih 
projektov za leto 2006 predložen skupen projekt Le-
ksikološke sekcije in Laboratorija, z naslovom Novejša 
slovenska leksika (v povezavi s spletnimi jezikovnimi 
viri). Triletni raziskovalni projekt je bil ob koncu leta 
odobren, iz Leksikološke sekcije v njem sodelujeta 
A. Žele kot nosilka in A. Gložančev ter L. Uršič, iz 
Laboratorija pa P. Jakopin in M. Michelizza.
Za potrebe Sekcije za terminološke slovarje, v okviru 
njihovega dela pri pravni terminologiji, je bilo v bese-
dilni korpus Nova beseda dodanih 75 besedil zakonov 
Republike Slovenije (M. Michelizza in P. Jakopin).
H. Dobrovoljc je sodelovala z Etimološko-onoma-
stično sekcijo kot urednica Pleteršnikovega Sloven-
sko-nemškega slovarja (z M. Furlan in H. Jazbec): 
kot testna oseba, sodelovala je z elektronsko slikovno 
predstavitvijo na tiskovni konferenci (18. 5.) in pripra-
vila spletišče Pleteršnikov slovar http://isjfr.zrc- sazu.
si/pletersnik/ (z M. Furlan in U. Parazajdo).

Mali pravopis
Sodelavki: H. Dobrovoljc, N. Jakop.
V prvi polovici leta so bila na osnovi poskusnih re-
dakcij pri črki B in črki C pripravljena izhodišča za 
poenoteno redigiranje gesel in ustrezen vnos podatkov 
v vnosno masko MP_Proto. V drugi polovici leta je 
bila narejena redakcija gesel za črko A. Redakcija 
4006 gesel je zajemala: odločitev o sprejetosti besede v 
slovar, zapis besednovrstne oznake, zapis neiztočnične 
osnovne oblike, zapis naglasnega mesta, vnos slov-
ničnih posebnosti, deloma vnos pravopisnega gradiva 
(pribl. 10 odstotkov slovarskih sestavkov) in dodanih 
je bilo 94 novih besed. V zvezi z obravnavanjem pra-
vopisnega gradiva v slovarju je bila narejena redakcija 
zlasti lastnih imen, pri čemer so bili relevantni primeri 
izbrani iz korpusa Nova beseda: imena jezer (50 gesel), 
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imena rodbin (157 gesel), osebna imena (147 gesel), 
prebivalska imena (201 geslo).

Jezikovno svetovanje
H. Dobrovoljc in N. Jakop sta odgovarjali na elek-
tronsko prispela pravopisna vprašanja, vprašanja, 
prispela v elektronski poštni predal Slovenskega 
pravopisa (pravopis.isj@zrc-sazu.si), telefonska in 
druga vprašanja.

Infrastrukturna dejavnost ZRC SAZU
H. Dobrovoljc je opravljala funkcijo vodje Infra-
strukturne skupine ZRC SAZU Naravna in kulturna 
dediščina, v okviru te vloge je pripravila letno poročilo 
za leto 2005, načrt dela za leto 2006, predstavila po-
datkovne zbirke ZRC SAZU ter korpus Nova beseda 
sodelavcem NUK-a in IZUM-a (17. 1.), sodelovala pri 
organizaciji predavanja S. Steada, ki je predstavljal 
konceptualni referenčni model za področje kulturne 
dediščine CIDOC CRM (z G. Sterletom; 6. in 7. 3.) 
in urejala je spletne strani infrastrukturne skupine 
(http://infrastruktura.zrc-sazu.si/). 

DRUGO DELO In DEjAVnOSTI

• K. Ahačič je pripravil scenarij za državno proslavo 
ob dnevu reformacije (v režiji Janeza Vajevca), ki 
je bila 30. 10. v Linhartovi dvorani Cankarjevega 
doma v Ljubljani.

• K. Ahačič, M. Furlan, F. Novak, V. Smole, A. Žele so 
člani uredniškega odbora Jezikoslovnih zapiskov.

• V. Cvetko Orešnik je članica mednarodnih društev 
Indogermanische Gesellschaft in Wiener Spra-
chgesellschaft ter urednica zbirke Linguistica et 
philologica.

• H. Dobrovoljc je članica Komisije za raziskovalno 
opremo ZRC SAZU in Založniškega sveta Založ-
be ZRC. Je urednica jezikoslovne zbirke Lingua 
Slovenica. Pripravila je gradivo za predstavitveno 
zgibanko/poster Inštituta (7. 6.). Kot vodja pro-
gramske skupine Inštituta je predstavila program 
Slovenski jezik v sinhronem in diahronem razvoju 
na panelni predstavitvi ARRS (14. 7.). Organizirala 
je predavanje M. Romiha Predstavitev možnosti 
uporabe mrežne različice Amebisovih enojezičnih 
in dvojezičnih slovarjev, 25. 4. Tehnično je za natis 
uredila monografijo J. Toporišiča Besedjeslovne 
razprave. 

• M. Furlan je članica Etimološke komisije pri 
Mednarodnem slavističnem komiteju in članica 
Deutsche Orient-Gesellschaft; 16. 10. jo je Senat Fi-
lozofske fakultete Univerze v Ljubljani imenoval v 
komisijo za oceno doktorske disertacije mag. Agate 
Šega z naslovom Starejši latinizmi in romanizmi v 
slovenščini. 

• A. Gantar je v vlogi koordinatorice Fakultete za 

slovenske študije Stanislava Škrabca na Univerzi 
v Novi Gorici sodelovala pri promociji študijskih 
programov, pri oblikovanju kadrovske strukture in 
pri oblikovanju dopolnitev študijskega programa 
Slovenistika. Kot namestnica vodje šole je pripra-
vljala gradivo in vodila seje senata Fakultete za 
slovenske študije Stanislava Škrabca. Sodelovala 
je pri pripravi vloge za akreditacijo študijskega 
programa Slovenistika prve in druge stopnje po 
Bolonjski deklaraciji in pri organizaciji obštudij-
skih dejavnosti. Kot članica študijske komisije 
je sodelovala pri oblikovanju študijskih pravil in 
reševanju študentske problematike ter pripravila 
samoevalvacijsko poročilo o delu Fakultete za štu-
dijsko leto 2005/06. Je članica uredniškega odbora 
revije Jezik in slovstvo. Lektorirala je monografijo 
dr. Tanje Petrović Ne tu ne tam Založbe ZRC.

• A. Gložančev in M. Furlan sta članici Komisije za 
standardizacijo zemljepisnih imen pri Vladi Repu-
blike Slovenije in sta sodelovali v Podkomisiji za 
imena držav.

• M. Humar je vodja inštitutske infrastrukturne sku-
pine ter glavna urednica Kamniškega zbornika, ki 
ga izdaja Občina Kamnik; je članica uredniškega 
odbora revije Neoterm World Specialized Termi-
nology, ki izhaja v Varšavi, ter članica upravnega 
odbora Evropske zveze za terminologijo EAFT, ki 
ima sedež v Bruslju. Predstavila je delo Inštituta 
za slovenski jezik Frana Ramovša in Sekcije za 
terminološke slovarje v radijski oddaji Studio ob 
17h, 6. 11. na Ministrstvu za kulturo ob razpravi o 
strategiji razvoja slovenskega jezika.

• M. Humar, M. Merše, P. Weiss so člani uredniškega 
odbora revije Slovenski jezik/Slovene Linguistic 
Studies.

• N. Jakop je urednica letnega poročila o delu Znan-
stvenoraziskovalnega centra SAZU.

• T. Jakop je sodelovala v strokovni komisiji, ki je 
ocenjevala Festival etno glasbe z narečnimi besedili 
»Etnokostel 2006«, Fara v Kostelu, 12. 8.

• J. Keber je glavni urednik Jezikoslovnih zapiskov. 
• K. Kenda - Jež je na srečanju na temo slovenskega 

jezika in kulture »La nostra terra diversa – Naša 
drugačna zemlja« v Trbižu sodelovala pri dokonč-
ni postavitvi razstave »Shranli sma ih v bančah« 
(Shranili smo jih v skrinjah), 29. 7. 

• K. Kenda - Jež in V. Smole sta sodelovali na razi-
skovalnem taboru »Kanalska dolina«, organizator 
SKS Planika v sodelovanju s Filozofsko fakulteto 
Univerze v Ljubljani in ZRC SAZU, 27. 6.–1. 7.

• K. Kenda - Jež in J. Škofic sta 1. 12. sodelovali pri 
pogovoru o položaju rezijanščine, ki ga je ob predlo-
gu Hana Steenwijka o registraciji rezijanščine v ISO 
639-2 (Codes for the Representation of Names of 
Languages, Alpha-3 codes arranged alphabetically 
by English name of language) organizirala SAZU.

• S. Klemenčič je v sodelovanju z V. Cvetko Orešnik, 
M. Snojem in M. Furlan izdelala predmetnik za 
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prvostopenjski in drugostopenjski študij primerjal-
nega jezikoslovja na Filozofski fakulteti Univerze 
v Ljubljani po bolonjskih smernicah in pripravila 
vlogo za akreditacijo programa.

• M. Merše je članica Znanstvenega sveta ZRC 
SAZU, Komisije za leksikologijo in leksikografijo 
pri Mednarodnem slavističnem komiteju, Kolegija 
ministra za humanistiko pri Ministrstvu za visoko 
šolstvo, znanost in tehnologijo in predstavnica In-
štituta v Strokovnem odboru Društva Pleteršnikova 
domačija Pišece. 

• M. Merše in F. Novak sta sodelovala pri pripravi 
prenovljenih študijskih programov na Oddelku 
za slovanske jezike in književnosti Pedagoške fa-
kultete (od ustanovitve dalje Filozofske fakultete) 
Univerze v Mariboru. M. Merše je za Univerzitetni 
študijski program prve stopnje Slovenski jezik in 
književnost pripravila opisa predmetov Slovenski 
jezikoslovci, slovničarji in slovaropisci ter Jezi-
kovna interpretacija starejših slovenskih besedil, 
za Magistrski študijski program druge stopnje 
Slovenski jezik in književnost pa opis predmeta 
Najstarejši slovenski pisni spomeniki. F. Novak 
je za Magistrski študijski program druge stopnje 
Slovenski jezik in književnost pripravil opisa pred-
metov Terminologija v znanosti ter Oblikovanje 
strokovnih in znanstvenih besedil.

• V. Nartnik je član uredniškega odbora zbornika 
Studia mythologica Slavica in Evropskega lingvi-
stičnega atlasa (ALE). 

• A. Porenta je urednica za bibliografijo pri letnem 
poročilu o delu Znanstvenoraziskovalnega centra 
SAZU.

• F. Premk je članica uredniškega odbora revije Riječ 
(časopis za filologijo), ki izhaja na Reki, Hrvaška. 
Sodelovala je pri proslavi ob 100-letnici rojstva 
Marje Boršnik na OŠ v Borovnici in pri odkritju 
spominske plošče na njeni rojstni hiši, 23. 9.

• V. Smole je bila promotorka 4. zvezka Slovarja ma-
kedonskih govorov v jugovzhodnem egejskem delu 
(Rečnikot na makedonskite govori vo jugoistočniot 
egejski del, IV. tom) avtorja prof. dr. Kosta Peeva 
iz Skopja, Makedonija, katerega promocija je bila 
na Inštitutu za makedonski jezik Krste Misirkov, 
15. 12. 

• V. Smole in K. Kenda - Jež sta članici Mednarodne 
komisije za sestavo Slovanskega lingvističnega 
atlasa (OLA) pri Mednarodnem komiteju slavi-
stov.

• M. Snoj je član Mednarodnega združenja belo-
rusistov s sedežem v Minsku; je sourednik revije 
Slovenski jezik/Slovene Linguistic Studies.

• J. Škofic je članica Mednarodnega društva dialek-
tologov in geolingvistov – International Society of 
Dialectologists and Geolinguists (SIDG) ter sloven-
ske nacionalne komisije za ALE (od maja predse-
dnica Nacionalnega komiteja ALE za Slovenijo) 
in uredniškega odbora Evropskega lingvističnega 

atlasa (ALE). Sodelovala je pri predstavitvi knjige 
M. Dolgana Dolnja Košana in okolica, Ljubljana, 
12. 6.

• J. Škofic, V. Nartnik in D. Zuljan Kumar so sode-
lovali pri pripravi visokošolskih in podiplomskih 
programov po bolonjski reformi: J. Škofic za pred-
mete Lingvistična geografija za Fakulteto za hu-
manistične študije Koper Univerze na Primorskem 
oz. Arealno jezikoslovje in Narečno slovaropisje 
(skupaj s K. Kenda - Jež) za Filozofsko fakulteto 
Univerze v Mariboru in za predmet Jezikovna 
identiteta slovenskih pokrajin (narečje kot izvorni 
temelj slovenskega jezika) modula Slovenske 
študije, Tradicija in sodobnost na podiplomskem 
programu »Interkulturni študiji – primerjalni štu-
dij idej in kultur« Univerze Nova Gorica in ZRC 
SAZU; V. Nartnik za tri predmete prve stopnje 
(Indoevropska, praslovanska in starocerkveno-
slovanska dediščina, Stara cerkvena slovanščina 
ter Slovenščina in južnoslovanski jeziki) in dva 
predmeta druge stopnje (Nastanek in razvoj jezikov 
ter Starocerkvenoslovanski glagolski in cirilski 
spomeniki) za Filozofsko fakulteto Univerze v 
Mariboru, D. Zuljan Kumar za predmet Slovenska 
dialektologija na dodiplomskem in podiplomskem 
študijskem programu za Univerzo v Novi Gorici.

• S. Torkar je član Onomastične komisije pri Med-
narodnem slavističnem komiteju; sodeloval je pri 
predstavitvi knjige M. Dolgana Dolnja Košana in 
okolica, Ljubljana, 12. 6.; kot sourednik je sodelo-
val pri predstavitvi Baškega zbornika v OŠ Simona 
Kosa v Podbrdu, 9. 9.

• P. Weiss je pregledoval rokopis slovarja z naslo-
vom Deskljanščina 20. stoletja Alojza Kumarja 
in rokopis narečnega slovarja Čabra in okolice Na 
pazabe Slavka Malnarja. Pomagal je dr. Richardu 
Reutnerju pri izdaji rokopisa Popovičevega vzor-
ca slovenskega slovarja (Ms 423), ki ga hranijo v 
NUK-u, in prof. dr. Liliani Spinozzi Monai tehnič-
no svetoval pri snovanju knjižne izdaje terskega 
besedja Jana Baudouina de Courtenayja.

• D. Zuljan Kumar je sodelovala na predstavitvi Trin-
kovega koledarja v Čedadu in v Odboru za pripravo 
Gradnikovih večerov na Gradu Dobrovo. 

• M. Žagar Karer je iz angleščine prevedla Bruselj-
sko deklaracijo za mednarodno sodelovanje na 
področju terminologije, objavljeno na spletni strani 
EAFT. 17. 3. je na obisku danskega terminološkega 
centra DANTERM v Kopenhagnu predstavila 
Inštitut in delo Sekcije za terminološke slovarje.

• A. Žele je od maja vodja Osrednjega specializi-
ranega informativnega centra za humanistiko 
(OSICH).

• A. Žele in F. Novak sta člana upravnega odbora 
Slavističnega društva Slovenije.

Raziskovalci inštituta so pisno in ustno odgovarjali 
na jezikovna vprašanja pravnih in fizičnih oseb.
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ZnAnSTVEnI SESTAnKI

• 1. slovenska mednarodna fonetična konferenca 
(SloFon 1), Ljubljana, 20.–22. 4. Konferenco je 
organiziral Peter Jurgec s sofinanciranjem ARRS. 
Namenjena je bila srečanju strokovnjakov fonetikov 
(jezikoslovcev, foniatrov, logopedov, računalnikar-
jev itd.) in sorodnih ved; z njo se je želelo pospešiti 
raziskave, zlasti v Sloveniji. Ob tej priložnosti je 
izšel tudi zbornik povzetkov prijavljenih prispevkov 
(ur. P. Jurgec, SloFon 1: Zbornik povzetkov / Book 
of Abstracts. Ljubljana: Inštitut za slovenski jezik 
Frana Ramovša ZRC SAZU, 98 str.). Konferenca 
je potekala v Prešernovi dvorani SAZU. Udeležilo 
se je je 73 udeležencev z 38 referati in trije vabljeni 
predavatelji.

KnjIžnICA

Vodja: A. Porenta.
Pridobili smo 454 novih enot (263 monografij, 185 
zvezkov revij in 6 CD ROM-ov). 139 obiskovalcev 
je knjižnico obiskalo 772-krat in si izposodilo 1001 
knjižno enoto. Opravljenih je bilo veliko neevidentira-
nih naročil po telefonu in e-pošti, poizvedb in izposoj 
čitalniškega gradiva iz drugih knjižnic. 
A. Porenta je uredila tudi izbrano bibliografijo vseh 
raziskovalcev ZRC SAZU (301) za Poročilo o delu 
2005.

PUbLIKACIjE InšTITUTA

• Pavle Merkù, Krajevno imenoslovje na slovenskem 
zahodu. Ur. Metka Furlan in Silvo Torkar. Ljubljana: 
Založba ZRC, ZRC SAZU, 215 str. (Zbirka Lingu-
istica et philologica, 15).

• Jezikoslovni zapiski 12/1, 12/2. Ur. Janez Keber. 
Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 163 str., 175 
str.

• Nataša Jakop, Pragmatična frazeologija. Ljubljana: 
Založba ZRC, ZRC SAZU, 212 str. (Zbirka Lingu-
istica et philologica, 14).

• Vilko Novak, Slovar stare knjižne prekmurščine. 
Redakcija Milena Hajnšek - Holz. Ljubljana: Založ-
ba ZRC, ZRC SAZU, 947 str. (Zbirka Slovarji).

• Marko Snoj, Slovar jezika Janeza Svetokriškega. 
Prva knjiga: A–O. Druga knjiga: P–Ž. Ljubljana: 
SAZU, Fundacija dr. Bruno Breschi; Založba ZRC, 
ZRC SAZU, 711 str., 710 str.

• Maks Pleteršnik, Slovensko-nemški slovar. Tran-
sliterirana izdaja. Ur. Metka Furlan. Prvi del: A–O. 

Drugi del: P–Ž. Knjižna in elektronska izdaja na 
CD-ju. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 878 
str., 967 str. + xxviii.

• Kozma Ahačič, Izvirne slovenske pesmi Jovana 
Vesela Koseskega: vsebinski opis, okoliščine na-
stanka, pregled ocen, jezik, tekstnokritični aparat 
ter diplomatični in kritični prepis pesmi 1818–1852. 
Ljubljana: Slavistično društvo Slovenije, 195 str. 
(Slavistična knjižnica, 9).

• Ovčja vas in njena slovenska govorica. Raziskovalni 
tabor Kanalska dolina 2003. / Valbruna e la sua 
parlata slovena. Stage di ricerca Val Canale 2003. 
Ur. Nataša Komac in Vera Smole. SKS Planika 
Kanalska dolina. / Centro culturale sloveno Stella 
alpina, Val Canale. Ukve – Ljubljana: Založba ZRC, 
ZRC SAZU, 230 str.

• Veterinarski terminološki slovar T–Ž. Ljubljana: 
Veterinarska fakulteta Univerze v Ljubljani, Slo-
venska akademija znanosti in umetnosti in ZRC 
SAZU, 223 str.

MEDnARODnO SODELOVAnjE

Inštitut sodeluje v mednarodnih projektih: 
• Slovanski lingvistični atlas – OLA: udeležba na 

rednem letnem delovnem zasedanju MK OLA, 
Struga – Ohrid, Makedonija, 7.–15. 10. (V. Smole, 
K. Kenda - Jež in P. Weiss). 

• Evropski lingvistični atlas – ALE: udeležba na 39. 
zasedanju uredniškega odbora ALE, Dubrovnik, 
Hrvaška, 18.–21. 5. (V. Nartnik in J. Škofic). 

• International Specialized Terminology Organization 
(ISTO).

• Projekt z založbo Mladika v Trstu: sodelovanje 
pri izdelavi slovensko-italijanskega in italijansko-
slovenskega slovarja elektronike, elektrotehnike in 
informatike zamejskega Slovenca Carla Muccija. 

• Biblia Slavica. Nachdruck der ältesten Ausgaben 
slavischer und baltischer Bibelübersetzungen, 
Verlag Ferdinand Schöningh GmbH, Paderborn, 
München, Wien, Zürich.

• Teorija i istorija slavjanskoj leksikografii: sodelova-
nje pri pripravi mednarodne kolektivne monografije 
Teorija i istorija slavjanskoj leksikografii, ki jo pri-
pravlja Komisija za leksikologijo in leksikografijo 
pri Mednarodnem slavističnem komiteju, Moskva, 
Rusija, 22. 10. M. Merše je za monografijo napisala 
poglavje o slovenskem slovaropisju.

• Primerjalno proučevanje zemljepisnih apelativov 
v makedonski in slovenski toponimiji: delovno sre-
čanje v Ljubljani, 13.–20. 11.; v Skopju, 7.–14. 12. 
(M. Furlan (vodja), S. Torkar in A. Šivic - Dular s 
Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, Lj. Stan-
kovska (vodja), M. Miovski in E. Jačeva - Ulčar). 
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ObISKI V InšTITUTU

• Prof. dr. Katja Sturm - Schnabl z Inštituta za slavisti-
ko Univerze na Dunaju, Avstrija, 31. 1.–12. 2.: obisk 
Dialektološke sekcije na podlagi medakademijskega 
sporazuma o znanstvenem sodelovanju. 

• Prof. dr. Pavel Hricenko iz Ukrajine, 28. 2.: obisk 
Dialektološke sekcije.

• Doc. dr. Richard Reutner iz Avstrije, 14. 3.: obisk 
Dialektološke sekcije. 

• Udeleženci projekta Comenius (učitelji in učenci 
iz OŠ Staneta Žagarja v Lipnici ter njihovi gostje, 
učitelji in učenci iz Litve, Poljske in Italije), 6. 4.: 
obisk Dialektološke sekcije. 

• Učenci izbirnega predmeta Šolsko novinarstvo iz 
OŠ Staneta Žagarja v Lipnici z mentorico Katarino 
Rozman, 10. 4.: obisk Dialektološke sekcije. 

• Dr. Patrick Seriot, redni profesor in predstojnik 
Oddelka za slavistiko na Univerzi v Lozani, Švica, 
25. 4.: obisk v Sekciji za zgodovino slovenskega 
jezika. 

• Učenci z učiteljico 3. razreda OŠ Majde Vrhovnik, 
26. 5.: obisk Dialektološke sekcije. 

• Študentke zgodovine Filozofske fakultete Univerze 
v Ljubljani (mentorica Lilijana Žnidaršič Golec), 
31. 5.: študijski obisk v Sekciji za zgodovino slo-
venskega jezika. 

• Prof. dr. Anatolij A. Polikarpov iz Laboratorija za 
splošno in računalniško leksikologijo in leksiko-
grafijo Filološke fakultete Univerze Lomonosova v 
Moskvi, Ruska federacija, 9. 6.: obisk Laboratorija 
za korpus slovenskega jezika.

• Dr. Ihar P. Klimau z Beloruske državne univerze 
kulture v Minsku, ki primerjalno raziskuje starejša 
slovanska besedila, 3.–14. 7.: v času trajanja 42. 
seminarja slovenskega jezika, literature in kulture 
je večkrat obiskal Sekcijo za zgodovino slovenskega 
jezika.

• Prof. dr. Herbert Ernst Wiegand iz Nemčije, 23. 10.: 
obisk Inštituta in Dialektološke sekcije, predavanje 
Učni in svetovalni slovar: nov tip strokovnega 
slovarja ob primeru Slovarjev k jezikovni in komu-
nikacijski znanosti. 

• Delegacija japonske fundacije Goethejevega in-
štituta iz Münchna, ki jo je vodil direktor Yoichu 
Shimizu, 6. 10.: obisk Inštituta.

• Prof. dr. Pavol Žigo s Slovaške, 13.–15. 11.: obisk 
Dialektološke sekcije. 

• Znanstvena svetnica dr. Ljubica Stankovska in 
znanstvena asistentka dr. Elka Jačeva - Ulčar z 
Inštituta za makedonski jezik Krste Misirkov iz 
Skopja, Makedonija, 13.–20. 11.: delovno srečanje 
v Etimološko-onomastični sekciji v okviru bilateral-
nega projekta Primerjalno proučevanje zemljepisnih 
apelativov v makedonski in slovenski toponimiji. 

• Prof. Uši Sereinigg in dr. Martina Piko s sloven-

skega Narodopisnega inštituta Urbana Jarnika iz 
Avstrije, 30. 11.: obisk Dialektološke sekcije. 

• Študenti Oddelka za splošno jezikoslovje Filozofske 
fakultete Univerze v Ljubljani (mentorica Nataša 
Komac), 11. 12.: študijski obisk v Sekciji za zgo-
dovino slovenskega jezika. 

DOKTORSKA In MAGISTRSKA DELA

Branka Lazar
Ljudsko prozno izročilo Dobrepolja. Filozofska fakul-
teta Univerze v Ljubljani, 9. 2. – magistrsko delo.

Danila Zuljan Kumar
Govorjena briška narečna besedila z vidika besedilne 
skladnje. Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, 
29. 3. – doktorska disertacija. 

PREDAVAnjA, REfERATI In DRUGI jAVnI 
nASTOPI

Kozma	ahačič
• Tuji jeziki v slovnici Adama Bohoriča (1584). 

»Međunarodni slavistički skup, MSS 11«, Opatija, 
Hrvaška, 25. 6. 

Ljudmila Bokal
• Značilnosti narečnih terminov. 4. mednarodni 

dialektološki simpozij »Diahronija in sinhronija v 
dialektoloških raziskavah«, Maribor, 24. 2. 

• Tipi terminov v časopisnih naslovih. »Međunaro-
dni slavistički skup, MSS 11«, Opatija, Hrvaška, 
23. 6. 

• Slovensko čebelarsko izrazje in priprava čebelar-
skega terminološkega slovarja. 20. dnevi medu, 
Polhov Gradec, 11. 8. 

Helena Dobrovoljc
• Jezikovne novosti in posebnosti v letu 2005. Radio 

Slovenija, 2. program, 2. 1.
• Slovenska teorija jezikovne naravnosti ob sloven-

skem (obliko)skladenjskem gradivu (predstavitev 
monografije). Lingvistični krožek Filozofske fa-
kultete Univerze v Ljubljani, 9. 1. 

• Vloga Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša 
ZRC SAZU pri družbenem normiranju jezika. Pre-
davanje dijakom Gimnazije Bežigrad pri predmetu 
Družbene vloge slovenskega jezika, Ljubljana, 
16. 3.

• Vloga Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša 
ZRC SAZU pri družbenem normiranju jezika. Va-
bljeno predavanje študentom novinarstva Fakultete 
za družbene vede Univerze v Ljubljani, 28. 3. 
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Tanja Fajfar
• Dilemmas over the naming of the EU legal concepts. 

Mednarodni simpozij »Court Interpreting and Le-
gal Translation in the Enlarged Europe«, Varšava, 
Poljska, 23. 8. 

Metka Furlan
• Besedna družina kot metoda etimološkega razisko-

vanja slovanskega leksikalnega fonda. Mednarodni 
simpozij »Slovenska etimologija danas«, SANU, 
Beograd, Srbija, 7. 9. 

• Balto-slovanska leksikalna inovacija? VI. Skokovi 
etimološko-onomastički susreti, Korčula, Hrvaška, 
6. 10. 

• Slovar v knjižni in elektronski obliki je bil predsta-
vljen na tiskovni konferenci v Prešernovi dvorani 
SAZU, 18. 5. M. Furlan je izid transliterirane izdaje 
slovarja promovirala na radiju (13. 9.) in na proslavi 
»Pleteršnikov dan« v Pišecah, 14. 9.

Apolonija Gantar
• Vloga korpusa pri prepoznavanju in analizi stalnih 

besednih zvez. Vabljeno predavanje na Oddelku 
za slovenistiko Filozofske fakultete Univerze v 
Ljubljani, 30. 3. 

• Stalne besedne zveze v slovenščini: tradicionalni in 
korpusni pristop. Vabljeno predavanje na Oddelku 
za prevajalstvo Filozofske fakultete Univerze v 
Ljubljani, 25. 4. 

• Mesto frazeoloških enot v slovenskem leksikalnem 
fondu – korpusni pristop. Nastopno predavanje za 
izvolitev v naziv docentka za področje jezikoslovja 
na Fakulteti za slovenske študije Stanislava Škrabca 
Univerze v Novi Gorici, 12. 12. 

Marjeta Humar
• Equivalents in recent Slovenian terminological 

dictionaries. 4. mednarodni leksikografski kolokvij 
»Slovar in prevajanje«, Maribor, 20. 10.

• Terminology and terminography work in Slovenia. 
3. terminološki vrh Evropske zveze za terminologijo 
(EAFT), Bruselj, Belgija, 13. 11. 

nataša jakop
• Pragmatična frazeologija. Vabljeno predavanje 

na Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete 
Univerze v Ljubljani, 30. 3.

• Leksikografska obravnava pragmatične frazeolo-
gije. Mednarodno znanstveno srečanje »Slavenska 
frazeologija i pragmatika«, Rab, Hrvaška, 19. 9. 

Tjaša jakop
• Leksika in frazeologija v Pavlovem glasoslovju 

slovenskega cankovskega narečja. 4. mednarodni 
dialektološki simpozij »Diahronija in sinhronija v 
dialektoloških raziskavah«, Maribor, 25. 2. 

• The Influence of the Grammatical Category of 

Number on Neuter Nouns in Slovene Dialects. 
International Society of Dialectology and Geolin-
guisics (SIDG) 5th International Congress, Braga, 
Portugalska, 5. 9. 

• Nouns in pairs in Slovene dialects. The Fifth Inter-
national Conference Formal Approaches to South 
Slavic and Balkan Languages (FASSBL-5), Sofija, 
Bolgarija, 19. 10. 

Primož	jakopin
• Vowels and Consonants in the Nova beseda corpus. 

1. slovenska mednarodna fonetična konferenca 
(SloFon 1), Ljubljana, 21. 4.

• Spletni seznam besed slovenskega jezika. Seminar 
za numerično in računalniško matematiko, Inštitut 
za matematiko, fiziko in mehaniko Fakultete za 
matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani, 3. 5.

• Spletni seznam besed slovenskega jezika. Predstavi-
tev rezultatov projekta, Mala dvorana ZRC SAZU, 
Ljubljana, 24. 5. 

• Classification of Slovenian words from a search 
engine index. Data Science and Classification, 
IFCS 2006, Fakulteta za družbene vede Univerze 
v Ljubljani, 28. 7. 

Peter jurgec
• Metodologija preučevanja glasovnega gradiva. (So-

avtorstvo z Melito Zemljak Jontes.) 4. mednarodni 
dialektološki simpozij »Diahronija in sinhronija v 
dialektoloških raziskavah«, Maribor, 25. 2. 

• O fonološkem statusu [ə] v slovenščini. 1. sloven-
ska mednarodna fonetična konferenca (SloFon 1), 
Ljubljana, 20. 4. 

• Akustična analiza leksikalnega tona v govoru Ukev. 
(Soavtorstvo s K. Kenda - Jež.) 1. slovenska medna-
rodna fonetična konferenca (SloFon 1), Ljubljana, 
20. 4. 

• Issues in loanword phonology: Further data from 
Slovenian. Predavanje na Department of Linguis-
tics, University of Massachusetts Amherst, Am-
herst, ZDA, 8. 6.

• Stereotypes about Slovenia: Truths and Lies. Preda-
vanje v okviru SWSEEL 2006, Univerza v Indiani, 
Bloomington, ZDA, 20. 7.

• Issues in lexical stratification: Evidence from Slo-
venian loanwords. Predavanje v okviru Department 
of Lingustics, Indiana University Bloomington, 
Bloomington, ZDA, 8. 8.

• Consonant and vowel interactions in Slovenian. 
Phonological bases of phonological features: Pho-
nological features workshop, Tromsø, Norveška, 
28. 9.

• Acoustic Analysis of Tones in Contemporary 
Standard Slovene. 38th National Convention of 
the American Association for the Advancement 
of Slavic Studies (AAASS), Washington, ZDA, 
18. 11. 
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janez Keber
• Iz priimkovne delavnice prof. Janeza Kebra. Ciklus 

tedenskih oddaj, 1. program Radia Slovenija, Lju-
bljana. 

Karmen	Kenda	-	jež
• Akustična analiza leksikalnega tona v govoru Ukev. 

(Soavtorstvo s P. Jurgcem.) 1. slovenska mednaro-
dna fonetična konferenca (SloFon 1), Ljubljana, 20. 
4. 

• Zagadnienie diachronii w Słoweńskim Atlasie 
Lingwistycznyem. Mednarodna konferenca »Dia-
chronia w badaniach nad językiem i w dydactyce 
szkoły wyższej«, Lodž, Poljska, 21. 6. 

simona	Klemenčič
• Albanščina, baltščina in slovanščina (O metodi 

indoevropske dialektologije). Oddelek za lingvistiko 
Filozofske fakultete v Zagrebu, Hrvaška, 9. 3. 

Andreja Legan Ravnikar
• Liturgična terminologija v procesu oblikovanja eno-

tne knjižne norme sredi 19. stoletja. 4. mednarodni 
dialektološki simpozij »Diahronija in sinhronija v 
dialektoloških raziskavah«, Maribor, 25. 2. 

• O konverziji kot postopku knjižne (terminološke) 
tvorbe pri slovenskih protestantskih piscih 16. 
stoletja. »Međunarodni slavistički skup, MSS 11«, 
Opatija, Hrvaška, 23. 6. 

Majda Merše
• Slovensko besedje v Megiserjevih slovarjih (1592, 

1603) in knjižnojezikovna raba v 16. stoletju. 4. 
mednarodni dialektološki simpozij »Diahronija in 
sinhronija v dialektoloških raziskavah«, Maribor, 
25. 2. 

jakob Müller
• Imena za izvoljeno ljudstvo v slovenskem jeziku, 

zlasti v svetopisemskih prevodih. »Međunarodni 
slavistički skup, MSS 11«, Opatija, Hrvaška, 24. 6. 

jožica	narat
• Slovenske strani neba. 4. mednarodni dialektološki 

simpozij »Diahronija in sinhronija v dialektoloških 
raziskavah«, Maribor, 25. 2. 

• Veža in lovpa v slovenskih bibličnih besedilih. 
»Međunarodni slavistički skup, MSS 11«, Opatija, 
Hrvaška, 24. 6. 

Vladimir nartnik
• Besedotvorne posebnosti privezno-pridevnih besed 

v Črnovrškem dialektu Ivana Tominca. 4. mednaro-
dni dialektološki simpozij »Diahronija in sinhronija 
v dialektoloških raziskavah«, Maribor, 25. 2. 

• K razmejitvi kontoidov in vokoidov v slovenskih 
slovnicah. 1. slovenska mednarodna fonetična 
konferenca (SloFon 1), Ljubljana, 20. 4. 

• Semitska in slovenska dvojina. »Međunarodni sla-
vistički skup, MSS 11«, Opatija, Hrvaška, 23. 6. 

• Sonetne prvine v pesmih Simona Gregorčiča. Sim-
pozij o Simonu Gregorčiču, Kobarid, 10. 11. 

• Zaimek onadva. Jesenska šola slovenščine na Filo-
zofski fakulteti Univerze v Mariboru, 9. 12. 

Francka Premk
• Red, poredu/poredi do reda v slovenski protestantiki. 

4. mednarodni dialektološki simpozij »Diahronija 
in sinhronija v dialektoloških raziskavah«, Maribor, 
25. 2. 

• Starejše in mlajše povezave med slovenščino in 
hebrejščino. »Međunarodni slavistički skup, MSS 
11«, Opatija, Hrvaška, 23. 6. 

• Slovenistični prispevki pri reviji Riječ (1995–2005). 
Kongres Slavističnega društva Slovenije »Presega-
nje meje«, Zagreb, Hrvaška, 5. 10. 

vera	smole
• Prvi zvezek Slovenskega lingvističnega atlasa: 

realnost ali utopija? 4. mednarodni dialektološki 
simpozij »Diahronija in sinhronija v dialektoloških 
raziskavah«, Maribor, 24. 2. 

• Hrvatski i slovenski dijalektni frazemi sa sastavni-
com uho. Mednarodno znanstveno srečanje »Sla-
venska frazeologija i pragmatika«, Rab, Hrvaška, 
19. 9.

jožica	škofic
• Slovenska narečja ter zbiranje in zapisovanje slov-

stvene folklore. Predavanje v OŠ Staneta Žagarja v 
Lipnici, 6. 1.

• Prevajanje govorjenega narečnega besedila v pisani 
knjižni jezik. 4. mednarodni dialektološki simpozij 
»Diahronija in sinhronija v dialektoloških raziska-
vah«, Maribor, 24. 2. 

• Rezija in Rezijani. Poletna raziskovalna igralnica 
ZRC SAZU, Ljubljana, 26. 7.

• Uporaba GIS v dialektologiji. Simpozij »GIS 
2005–2006«, Ljubljana, 26. 9. 

silvo	torkar
• O slovenskih krajevnih imenih, ki so nastala iz sta-

roslovenskih osebnih imen. Klubski večeri Društva 
univerzitetnih profesorjev, Ljubljana, 16. 2.

• O domnevnem in dejanskem vplivu nemščine na 
današnjo podobo slovenskih zemljepisnih imen: 
Runtole in Tacen. 4. mednarodni dialektološki 
simpozij »Diahronija in sinhronija v dialektoloških 
raziskavah«, Maribor, 25. 2. 

• Slovenskaja kolonija na severnom Kavkaze. Med-
narodna rusko-slovenska konferenca »Zgodovinski 
temelji in perspektive slovensko-ruskih odnosov«, 
Moskva, Ruska federacija, 31. 5. 

• Słoweńskie nazwy geograficzne, utworzone od 
skróconych słowiańskich nazw osobowych: pro-
blemy identyfikacji i cechy specyficzn. XV. Ogol-
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nopolska Konferencja Onomastyczna, Krakov, 
Poljska, 21. 9. 

• O neprepoznanih ali napačno prepoznanih slovan-
skih antroponimih v slovenskih zemljepisnih imenih. 
VI. Skokovi etimološko-onomastički susreti, Kor-
čula, Hrvaška, 7. 10. 

Peter Weiss
• Kaj nam pripovedujejo slovenski slovarji (in o čem 

molčijo). Lektorsko društvo Slovenije, Društvo 
slovenskih pisateljev, Ljubljana, 1. 2.; Univerza v 
Celovcu, Avstrija, 25. 4.

• Besedje na kolesu v (slovenskem) narečnem slo-
varju z etimologijami. 4. mednarodni dialektološki 
simpozij »Diahronija in sinhronija v dialektoloških 
raziskavah«, Maribor, 25. 2. 

• Korenine slovenskega srednjeveškega pismenstva: 
Brižinski spomeniki (972–1032), Celovški rokopis 
(1362–1390), Stiški rokopis (1428–1440), Čedadski 
rokopis (1497) in sočasni dogodki iz krajevne zgo-
dovine Zgornje Savinjske doline. Rečica ob Savinji, 
18. 3, in OŠ Ljubno ob Savinji, 21. 9. 

• Zgornjesavinjsko narečje: dialektologov pogled od 
znotraj. Predavanje v Kulturno-umetniškem društvu 
Utrip, Rečica ob Savinji, 29. 9.

• Enciklopedične in podobne informacije v slovenskih 
slovarjih. 4. mednarodni leksikografski kolokvij 
»Slovar in prevajanje«, Filozofska fakulteta Uni-
verze v Mariboru, 22. 10.

Danila Zuljan Kumar
• Ponovitev kot potrditev in konverzacijski duet. 4. 

mednarodni dialektološki simpozij »Diahronija in 
sinhronija v dialektoloških raziskavah«, Maribor, 
25. 2. 

• A Dialect as an Expression of Individual and Col-
lective Identity. 8. mednarodni slovanski kongres 
»Slavjanite. Balkanite. Evropa.«, Univerza sv. 
Klimenta Ohridskega, Sofija, Bolgarija, 13. 4. 

• Textual Cohesion in Spoken Dialectal Conver-
sations. The 18th European Systemic Functional 
Linguistics Conference, Gorica, Italija, 22. 7. 

andreja	žele
• Krajevni govor v lokalnih medijih. 4. mednarodni 

dialektološki simpozij »Diahronija in sinhronija v 
dialektoloških raziskavah«, Maribor, 24. 2. 

RAZISKOVALnO DELO V TUjInI, šTUDIjSKI 
ObISKI In POTOVAnjA

Kozma	ahačič

• Bayerische Staatsbibliothek v Münchnu, Nemčija, 
6.–10. 8.: študijski obisk.

Metka Furlan
• Inštitut za makedonski jezik Krste Misirkov v Sko-

pju, Makedonija, 7.–14. 12.: udeležba na delovnem 
srečanju v okviru bilateralnega projekta Primerjalno 
proučevanje zemljepisnih apelativov v makedonski 
in slovenski toponimiji. 

Peter jurgec
• Barcelona, Španija, 5.–8. 4.: udeležba na konfe-

renci GLOW (Generative Linguistics in the Old 
World). 

• Univerza v Massachusettsu, Amherst, ZDA, 2.–14. 
6.: študijsko usposabljanje pri akad. prof. dr. Johnu 
J. McCarthyju. 

• Univerza v Indiani, Bloomington, ZDA, 15. 6.–21. 
8. : vodenje tečaja iz slovenščine v okviru SWSEEL 
(Summer Workshop in Slavic, East European and 
Central Asian Languages) in udeležba poletne šole 
»Phonology Fest«.

• Univerza v Tromsøju na Norveškem, Center za 
napredni študij teoretičnega jezikoslovja, 1. 10.–29. 
12.: strokovno izpopolnjevanje. 

vera	smole
• Filološka fakulteta v Skopju, Makedonija, 13.–21. 

12.: 6 ur predavanj iz zgodovine in dialektologije 
slovenskega jezika za študente slovenskega 
jezika.

• Skopje, Makedonija, 18.–19. 12.: udeležba na 
simpoziju v počastitev 60-letnice obstoja Filološke 
fakultete Blaže Koneski Univerze Sv. Kiril i Metodij 
ter ekskurzije v rojstni kraj in hišo – muzej Blažeta 
Koneskega v Nebregovo. 

jožica	škofic 
• Inštitut za hrvatski jezik i jezikoslovlje v Zagrebu, 

Hrvaška, 23.–24. 5.: udeležba na jezikovnokarto-
grafski delavnici z A. Verslootom. 

silvo	torkar
• Inštitut za makedonski jezik Krste Misirkov v Sko-

pju, Makedonija, 7.–14. 12.: udeležba na delovnem 
srečanju v okviru bilateralnega projekta Primerjalno 
proučevanje zemljepisnih apelativov v makedonski 
in slovenski toponimiji. 

Peter Weiss
• Raziskovalni center za arealno lingvistiko v Skopju, 

Makedonija, 13.–15. 12.: delovni obisk. 

Danila Zuljan Kumar
• Univerza Sv. Klimenta Ohridskega v Sofiji, Bolga-

rija, 14. 4.: obisk dialektologov. 
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PEDAGOšKO DELO

varja	Cvetko	Orešnik
• Stara indijščina I, II; Historična fonetika indoevrop-

skih jezikov; Historična morfologija indoevropskih 
jezikov I, II. Oddelek za primerjalno in splošno 
jezikoslovje Filozofske fakultete Univerze v Lju-
bljani.

Metka Furlan
• Hetitščina; Laringalna teorija. Oddelek za primer-

jalno in splošno jezikoslovje Filozofske fakultete 
Univerze v Ljubljani.

Primož	jakopin
• Računalništvo za filologe; Besedilo in računalnik. 

Oddelek za slovenistiko in Oddelek za primerjalno 
in splošno jezikoslovje Filozofske fakultete Uni-
verze v Ljubljani.

Peter jurgec
• Slovenski knjižni jezik I. Vaje. Fakulteta za slovenske 

študije Stanislava Škrabca Univerze v Novi 
Gorici.

simona	Klemenčič
• Pregled indoevropskih jezikov; Indoevropske 

starožitnosti; Esperanto (30-urni tečaj). Oddelek 
za primerjalno in splošno jezikoslovje Filozofske 
fakultete Univerze v Ljubljani.

Majda Merše
• Interpretacija starejših slovenskih jezikovnih spo-

menikov. Oddelek za slovanske jezike in književ-
nosti Pedagoške oz. Filozofske fakultete Univerze 
v Mariboru.

Vladimir nartnik
• Uvod v slovansko jezikoslovje. Oddelek za slovan-

ske jezike in književnosti Pedagoške oz. Filozofske 
fakultete Univerze v Mariboru.

France novak
• Poslovno in uradovalno komuniciranje. Fakulteta 

za upravo Univerze v Ljubljani.
• Slovenski knjižni jezik 1. Oddelek za slovanske 

jezike in književnosti Pedagoške oz. Filozofske 
fakultete Univerze v Mariboru.

• Slovenski knjižni jezik I. Fakulteta za slovenske štu-
dije Stanislava Škrabca Univerze v Novi Gorici.

vera	smole
• Zgodovinska slovnica in dialektologija I (Glasoslov-

je in naglas) in II (Dialektologija); Izbirni diplomski 
seminar iz dialektologije in lingvistične geografije. 
Oddelek za slovenistiko Filozofske fakultete Uni-
verze v Ljubljani.

• Jezikovna identiteta slovenskih pokrajin (narečje 
kot izvorni temelj slovenskega jezika). Študijski 
modul Slovenske študije – tradicija in sodobnost na 
podiplomskem študijskem programu »Interkulturni 
študiji – primerjalni študij idej in kultur« v okviru 
Univerze v Novi Gorici in ZRC SAZU.

Marko	snoj
• Uvod v etimološko metodo in študij virov. Oddelek 

za primerjalno in splošno jezikoslovje Filozofske 
fakultete Univerze v Ljubljani.

jožica	škofic
• Uvod v jezikoslovje. Fakulteta za humanistične 

študije Koper Univerze na Primorskem.

Peter Weiss
• Zgodovina slovenskega jezika; Slovenski knjižni 

jezik 2. Fakulteta za slovenske študije Stanislava 
Škrabca Univerze v Novi Gorici.

Danila Zuljan Kumar
• Slovenski knjižni jezik I. Fakulteta za slovenske štu-

dije Stanislava Škrabca Univerze v Novi Gorici.

MEnTORSTVO

Primož	 jakopin je bil mentor mladi raziskovalki 
doktorandki Miji Michelizzi (od 1. 11.).

Majda Merše je bila mentorica mlademu raziskovalcu 
doktorandu Kozmi Ahačiču.

vera	smole je bila mentorica mladi raziskovalki dok-
torandki Mojci Žagar Karer.

Peter Weiss je somentor pri magistrskem študiju 
Barbare Zajšek na Pedagoški oz. Filozofski fakulteti 
Univerze v Mariboru.

andreja	žele je bila mentorica mlademu raziskovalcu 
doktorandu Petru Jurgcu in mladi raziskovalki dokto-
randki Tanji Fajfar.
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IZbRAnA bIbLIOGRAfIjA, vir: vzajemna baza podatkov CObISS/CObIb

članKi	in	DRuGi	sestavni	Deli

izvirni	znanstveni	članek

AHAČIČ, Kozma. Articae horulae succisivae, une 
grammaire slovene. Corpus de textes linguistiques 
fondamentaux. http://ctlf.ens-lsh.fr/. 

AHAČIČ, Kozma. Bohorič, Adam. Arcticae horulae su-
ccisivae. [notice 3471]. Corpus de textes linguistiques 
fondamentaux. http://ctlf.ens-lsh.fr/. 

AHAČIČ, Kozma. Izročilo latinskega slovničarstva 
pred prvo slovensko slovnico Adama Bohoriča kot 
(ne)posredni vir zanjo. Keria, 2006, letn. 8, št. 1, str. 
[7]–28. 

AHAČIČ, Kozma. Nominalna paradigmatika Bohoričeve 
slovnice v luči evropskega slovničarstva. Slav. rev., 
apr.–jun. 2006, letn. 54, št. 2, str. [129]–153, graf. 
prikazi. 

AHAČIČ, Kozma. O naslovnici in dveh manjših poglavjih 
v Bohoričevi slovnici. Stati inu obstati, 2006, let. 2, 
št. 3–4, str. 114–122. 

AHAČIČ, Kozma. Rekonstruiranje zgodovinskih jezikov-
nih situacij : metode, problemi in primeri. Jez. Slovst., 
2006, letn. 51, št. 3/4, str. 7–23. 

AHAČIČ, Kozma. Slovničarstvo v bližnjih evropskih 
deželah pred Bohoričevo slovnico v 16.stoletju. Keria, 
2006, letn. 8, št. 2, str. [35]–57. 

BOKAL, Ljudmila. Jezikovno bogastvo v zbirki Glasovi, 
še posebej s stališča narečne terminologije, kot pod-
laga za proučevanje slovenske materialne in duhovne 
kulture. Slovs. folklor., julij 2006, letn. 5, št. 1, str. 
[15]–17. 

CVETKO-OREŠNIK, Varja. The aorist and the perfect 
of the Old Indian causatives in the light of natural 
morphosyntax. Linguistica, 2006, 46, str. 117–120. 

GANTAR, Polona. Korpusni pristop v frazeologiji in 
slovarske aplikacije = Corpus Approach in Phraseology 
and Dictionary Applications. V: VIDOVIČ-MUHA, 
Ada (ur.). Slovensko jezikoslovje danes; Slav. rev., 
2006, letn. 54, pos. št., str. [151]–163, [519]–532.

JAKOP, Tjaša. (Nad)narečna podoba slovenske ljudske 
pripovedne pesmi. Jezikosl. zap., 2006, 12, št. 1, str. 
51–69. 

JAZBEC, Helena. Besede v Pleteršnikovem slovarju, 
označene kot nemške izposojenke. Jezikosl. zap., 2006, 
12, št. 2, str. 33–49. 

JURGEC, Peter. Formantne frekvence samoglasnikov 
v tonemski in netonemski standardni slovenščini = 
Format Frequencies of Vowels in Tonal and Non-Tonal 
Standard Slovenian. V: VIDOVIČ-MUHA, Ada (ur.). 
Slovensko jezikoslovje danes; Slav. rev., 2006, letn. 54, 
pos. št., str. [103]–114, [467]–478. 

JURGEC, Peter. O nenaglašenih /e/ in /o/ v standardni 
slovenščini. Slav. rev., apr.–jun. 2006, letn. 54, št. 2, 
str. [173]–185, graf. prikazi. 

KENDA-JEŽ, Karmen. Strukturalizem v slovenski dialek-

tologiji = Structuralism in Slovenian Dialectology. V: 
VIDOVIČ-MUHA, Ada (ur.). Slovensko jezikoslovje 
danes; Slav. rev., 2006, letn. 54, pos. št., str. [115]–124, 
[479]–489. KOŠMRLJ-LEVAČIČ, Borislava. O termino-
loškem slovarju in njegovi izdelavi z vidika terminograf-
ske ravnine. Jezikosl. zap., 2006, 12, št. 1, str. 71–87. 

MERŠE, Majda. Glagolski vid v povezavi z drugimi 
glagolskimi kategorijami v knjižnem jeziku 16. sto-
letja = Verbal Aspect in Correlation with Other Verbal 
Categories in the 16th Century Slovenian Literary 
Language. V: VIDOVIČ-MUHA, Ada (ur.). Slovensko 
jezikoslovje danes; Slav. rev., 2006, letn. 54, pos. št., 
str. [177]–191, [545]–560.  

MERŠE, Majda. Megiserjeva slovarja in oblikujoča se 
knjižnojezikovna norma v 16. stoletju. Stati inu obstati, 
2006, let. 2, št. 3–4, str. 123–137. 

NARTNIK, Vlado. Fonološki opis govora Plešivice (SLA 
228). Jezikosl. zap., 2006, 12, št. 2, str. 23–32. 

NARTNIK, Vlado. K vprašanju zahodne meje balkanske 
jezikovne zveze. Ann, Ser. hist. sociol., 2006, let. 16, 
št. 2, str. 369–372. 

NARTNIK, Vlado. Prekrivnost slovenske in hrvaške 
sklanje samostalnih zaimkov. Riječ, 2006, god. 12, 
sv. 1, str. 90–102. 

NOVAK, France. Predponi v- in u- v jeziku slovenskih 
protestantskih piscev 16. stoletja. Stati inu obstati, 
2006, let. 2, št. 3–4, str. 138–159. 

PREMK, Francka. Poznati i nepoznati kruh kod Nikola 
Šopa. Rad Hrvat. akad. znan. umjet., Razred druš. 
znan., 2006, knj. 27 (493), str. 179–199. 

PREMK, Francka, PREMK, Eva. Važnost stvaralačke 
veze Trubar - Petar Pavao Vergerij ml. za Slovence 
i Hrvate. Pril. istraž. hrvat. filoz. bašt., god. 32, br. 
1–2, str. 13–34. 

PREMK, Francka. Vseslovanska besedica sam pri sloven-
skih protestantskih piscih in v luči primerjav. Riječ, 
2006, god. 12, sv. 2, str. 69–78. 

PUC, David, ŽAGAR, Mojca. Spreminjanje uredniške 
politike revije Jezik in slvostvo. Slav. rev., jan.–mar. 
2006, letn. 54, št. 1, str. [75]–94, graf. prikazi. 

SICHERL, Eva, ŽELE, Andreja. Combinability with pre-
positions in Slovene and English: theoretical and con-
trastive views. Linguistica, 2006, 46, str. 209–226. 

SMOLE, Vera. Lingvogeografska obdelava spola v edni-
ni: samostalniki srednjega spola na -o v slovenskih 
narečjih = A Geolinguistic Examination of Gender in 
Singular: Neuter Nouns in -o in Slovenian Dialects. V: 
VIDOVIČ-MUHA, Ada (ur.). Slovensko jezikoslovje 
danes; Slavistična revija, 2006, letn. 54, pos. št, str. 
[125]–136 ; [491]–503, zvd. 

SNOJ, Jerica. Metonimični pomeni: sintagmatski vidik 
= Metonymic Meanings: Syntagmatic Aspect. V: 
VIDOVIČ-MUHA, Ada (ur.). Slovensko jezikoslovje 
danes; Slavistična revija, 2006, letn. 54, pos. št., str. 
[73]–86, [435]–449.

SNOJ, Marko. O tujkah in izposojenkah v slovenskem je-
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ziku = On Foreignisms and Borrowings in Slovene. V: 
VIDOVIČ-MUHA, Ada (ur.). Slovensko jezikoslovje 
danes; Slavistična revija, 2006, letn. 54, pos. št., str. 
[343]–349, [719]–726. 

ŠKOFIC, Jožica. Konvergenca v gorenjskih krajevnih 
govorih v Lipniški dolini. Ann, Ser. hist. sociol., 2006, 
letn. 16, št. 1, str. 169–178. 

ŽELE, Andreja. Vezljivost v slovenskem knjižnem je-
ziku s poudarkom na glagolu = Valency in Standard 
Slovenian with Special Reference to the Verb. V: 
VIDOVIČ-MUHA, Ada (ur.). Slovensko jezikoslovje 
danes; Slavistična revija, 2006, letn. 54, pos. št., str. 
[43]–55, [401]–414.  

ŽGANEC GROS, Jerneja, CVETKO-OREŠNIK, Varja, 
JAKOPIN, Primož. SI-PRON pronunciation lexicon : 
a new language resource for Slovenian. Informatica, 
2006, vol. 30, no. 4, str. 447–452, ilustr. 

Pregledni	znanstveni	članek

GLOŽANČEV, Alenka, KOSTANJEVEC, Polona. No-
vejše besedje slovenskega knjižnega jezika – seznam 
(A-O). Jezikosl. zap., 2006, 12, št. 2, str. 89–159. 

JAKOP, Tjaša. Ohranjenost dvojine v slovenskih narečjih 
v stiku. Ann, Ser. hist. sociol., 2006, letn. 16, št. 1, str. 
161–168. 

strokovni	članek

BOKAL, Ljudmila. Besede, besede, besede ... o sloven-
skem smučanju? Priprava slovarja slovenskega smučar-
skega izrazja. Modre novice, 2006/2007, št. 2, str. 3. 

BOKAL, Ljudmila. Delo za čebelarski terminološki slovar 
je v polnem zamahu. Slov. čebel., 2006, letn. 108, št. 
4, str. 115–116. 

BOKAL, Ljudmila. O imenih krajev na Žirovskem – zlasti 
južni del. Žirovski občas., 2006, letn. 27, št. 36, str. 
136–144. 

CVETKO-OREŠNIK, Varja. Naš jezik – naše ogledalo : 
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU 
ob 60-letnici ustanovitve. Delo, 22. jun. 2006, leto 48, 
št. 142, str. 21. 

KEBER, Janez. Priimek Kolenc [Jelen, Močnik, Majcen, 
Jerman, Vidic, Uršič, Bezjak, Lesjak, Logar, Marolt, 
Tomažič, Erjavec, Dolenc, Sever, Kokalj, Breznik, 
Žnidaršič, Blatnik, Jereb, Pavlin, Babič, Hren, Kobal, 
Mihelič, Ribič, Pušnik, Furlan, Jug, Perko, Pintar, 
Jenko, Rupnik, Rus, Čeh, Primožič, Tomšič, Leban, 
Kocjančič, Janežič, Vidovič, Cerar, Pečnik, Lešnik, 
Zadravec, Fras, Maček, Gregorič, Černe]: iz zakladnice 
priimkov. Dnevnik, 2006, leto 56. 

TORKAR, Silvo. Grosuplje je dobilo ime po Gradiljubu. 
Grosup. odm., 2006, letn. 32, št. 12, str. 29. 

TORKAR, Silvo. Od Blejcev do Blejčanov, od Količánov 
do Količevcev. Gorenj. glas (1985), 6. jan. 2006, leto 
59, št. 2, str. 14, ilustr. 

TORKAR, Silvo. Prof. dr. Aleksander Duličenko – 65-
letnik. Slav. rev., apr.–jun. 2006, letn. 54, št. 2, str. 
[245]–251. 

ZULJAN KUMAR, Danila. Nekaj besed o argumentaciji v 
narečnem pogovoru. Izvestje Raziskovalne postaje ZRC 
SAZU v Novi Gorici, dec. 2006, št. 3, str. 39–42. 

ŽELE, Andreja. Jubilantka Milena Hajnšek-Holz. Jeziko-
sl. zap., 2006, 12, št. 2, str. 7–8. 

objavljeni znanstveni prispevek na konferenci 

AHAČIČ, Kozma. Škrabec o Adamu Bohoriču in njegovi 
slovnici. V: TOPORIŠIČ, Jože (ur.). Jezikoslovci in 
njihova dela v Škrabčevih očeh : Škrabčeva misel V : 
zbornik s simpozija 2005. Nova Gorica: Frančiškanski 
samostan Kostanjevica, 2006, str. [89]–96. 

BOKAL, Ljudmila. Stanislav Škrabec o Pleteršniku in nje-
govem slovarju. V: TOPORIŠIČ, Jože (ur.). Jezikoslov-
ci in njihova dela v Škrabčevih očeh : Škrabčeva misel V 
: zbornik s simpozija 2005. Nova Gorica: Frančiškanski 
samostan Kostanjevica, 2006, str. [137]–143. 

DŽEROSKI, Sašo, ERJAVEC, Tomaž, LEDINEK, Nina, 
PAJAS, Petr, ŽABOKRTSKY, Zdenek, ŽELE, Andre-
ja. Towards a Slovene dependency treebank. V: 5th 
International Conference on Language Resources and 
Evaluation, Genoa, Italy, 22–28 May, 2006. Proceedin-
gs. Paris: European Language Resources Association, 
2006, str. 1388–1391. 

JAKOP, Tjaša. Nouns in pairs in Slovene dialects. V: 
KOEVA, Svetla (ur.), DIMITROVA-VULCHANOVA, 
Mila (ur.). Proceedings. [Sofiâ, 2006], str. 194–198. 

LEGAN RAVNIKAR, Andreja. Vodnik v Škrabčevih 
očeh. V: TOPORIŠIČ, Jože (ur.). Jezikoslovci in 
njihova dela v Škrabčevih očeh : Škrabčeva misel V : 
zbornik s simpozija 2005. Nova Gorica: Frančiškanski 
samostan Kostanjevica, 2006, str. [177]–186. 

MERŠE, Majda. Trubar v Škrabčevem jezikoslovju. V: 
TOPORIŠIČ, Jože (ur.). Jezikoslovci in njihova dela 
v Škrabčevih očeh : Škrabčeva misel V : zbornik s 
simpozija 2005. Nova Gorica: Frančiškanski samostan 
Kostanjevica, 2006, str. [49]–69. 

MÜLLER, Jakob. Jezikoslovje Marka Pohlina v delih Sta-
nislava Škrabca. V: TOPORIŠIČ, Jože (ur.). Jezikoslov-
ci in njihova dela v Škrabčevih očeh : Škrabčeva misel V 
: zbornik s simpozija 2005. Nova Gorica: Frančiškanski 
samostan Kostanjevica, 2006, str. [169]–175. 

NARAT, Jožica. Sebastijan Krelj v Škrabčevih očeh. V: 
TOPORIŠIČ, Jože (ur.). Jezikoslovci in njihova dela 
v Škrabčevih očeh : Škrabčeva misel V : zbornik s 
simpozija 2005. Nova Gorica: Frančiškanski samostan 
Kostanjevica, 2006, str. [71]–77. 

PREMK, Francka. Na poti v obljubljeno deželo. V: 
STURM-SCHNABL, Katja (ur.). Berta Bojetu Boeta : 
prvi mednarodni simpozij : zbornik predavanj. Celo-
vec: Mohorjeva, 2005, str. 101–127. 

PREMK, Francka. Slovenistični prispevki v reviji Riječ: 
Od 1995 do 2005 (Ob jubileju revije). V: HLADNIK, 
Miran (ur.). Preseganje meje : izdajanje slovenske 
leposlovne klasike, slovenistični Zagreb, ilirizem, 
slovanske literature in slovenska književnost, slove-
nistična in primerjalna literarna veda, slovenist v 
razredu, mladinska književnost, (Zbornik Slavističnega 
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društva Slovenije, 17). Ljubljana: Slavistično društvo 
Slovenije, 2006, str. [97]–107. 

PREMK, Francka. Škrabec v zvezi z Leskienom. V: 
TOPORIŠIČ, Jože (ur.). Jezikoslovci in njihova dela 
v Škrabčevih očeh : Škrabčeva misel V : zbornik s 
simpozija 2005. Nova Gorica: Frančiškanski samostan 
Kostanjevica, 2006, str. [273]–284. 

SMOLE, Vera. Škrabec Oblaku o ribniškem govoru. V: 
TOPORIŠIČ, Jože (ur.). Jezikoslovci in njihova dela 
v Škrabčevih očeh : Škrabčeva misel V : zbornik s 
simpozija 2005. Nova Gorica: Frančiškanski samostan 
Kostanjevica, 2006, str. [161]–175. 

ŠKOFIC, Jožica. New lexical maps for the Slovenian 
linguistic atlas. V: TIMUŠKA, Agris (ur.). Proceedings 
of the 4th International Congress of Dialectologists 
and Geolinguists, Riga, July 28 – August 2, 2003. 
Riga: Latvian language institute, University of Latvia, 
2006, str. 453–477. 

ŠKOFIC, Jožica. Škrabec o Janezu Šolarju. V: TO-
PORIŠIČ, Jože (ur.). Jezikoslovci in njihova dela 
v Škrabčevih očeh : Škrabčeva misel V : zbornik s 
simpozija 2005. Nova Gorica: Frančiškanski samostan 
Kostanjevica, 2006, str. [229]–243. 

ŽELE, Andreja. Jezikoslovni stiki med Škrabcem in 
Peruškom. V: TOPORIŠIČ, Jože (ur.). Jezikoslovci in 
njihova dela v Škrabčevih očeh : Škrabčeva misel V : 
zbornik s simpozija 2005. Nova Gorica: Frančiškanski 
samostan Kostanjevica, 2006, str. [29]–40. 

ŽGANEC GROS, Jerneja, CVETKO-OREŠNIK, Varja, 
JAKOPIN, Primož. SI-PRON : a comprehensive 
pronunciation lexicon for Slovenian. V: ERJAVEC, 
Tomaž (ur.), ŽGANEC GROS, Jerneja (ur.). Jezikovne 
tehnologije : zbornik 9. mednarodne multikonference 
Informacijska družba IS 2006, 9. do 10. oktober 2006 : 
proceedings of the 9th International Multiconference 
Information Society IS 2006, 9th–10th October 2006, 
Ljubljana, Slovenia, (Informacijska družba). Ljubljana: 
Institut “Jožef Stefan”, 2006, str. 44–49, ilustr. 

ŽGANEC GROS, Jerneja, CVETKO-OREŠNIK, Varja, 
JAKOPIN, Primož, MIHELIČ, Aleš. SI-PRON : a pro-
nunciation lexicon for Slovenian. V: 5th International 
Conference on Language Resources and Evaluation, 
Genoa, Italy, 22–28 May, 2006. Proceedings. Paris: 
European Language Resources Association, 2006, 
str. 987–992. 

samostojni	znanstveni	sestavek	ali	poglavje	v	mono-
grafski publikaciji

BOKAL, Ljudmila. Značilnosti narečnih terminov. V: 
KOLETNIK, Mihaela (ur.), SMOLE, Vera (ur.). 
Diahronija in sinhronija v dialektoloških raziskavah, 
(Zbirka Zora, 41). Maribor: Slavistično društvo, 2006, 
str. 344–351. 

FURLAN, Metka. K transliterirani izdaji Pleteršnikovega 
slovarja. V: FURLAN, Metka (ur.), PLETERŠNIK, 
Maks. Slovensko-nemški slovar, (Zbirka Slovarji). 
Transliterirana izd. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC 
SAZU, 2006, str. I–XV. 

FURLAN, Metka, TORKAR, Silvo. Zemljepisne oznake 
v Pleteršnikovem slovarju. V: FURLAN, Metka (ur.), 
PLETERŠNIK, Maks. Slovensko-nemški slovar, (Zbir-
ka Slovarji). Transliterirana izd. Ljubljana: Založba 
ZRC, ZRC SAZU, 2006, del 2, str. [XVII]–XXVIII 
+ 1 zvd. 

JAKOP, Tjaša. Leksika in frazeologija v Pavlovem 
glasoslovju slovenskega cankovskega narečja. V: 
KOLETNIK, Mihaela (ur.), SMOLE, Vera (ur.). 
Diahronija in sinhronija v dialektoloških raziskavah, 
(Zbirka Zora, 41). Maribor: Slavistično društvo, 2006, 
str. 352–359. 

JURGEC, Peter, ZEMLJAK JONTES, Melita. Metodolo-
gija preučevanja glasovnega gradiva. V: KOLETNIK, 
Mihaela (ur.), SMOLE, Vera (ur.). Diahronija in sin-
hronija v dialektoloških raziskavah, (Zbirka Zora, 41). 
Maribor: Slavistično društvo, 2006, str. 303–309. 

KENDA-JEŽ, Karmen. Slovenska dialektologija v drugi 
polovici 20. stoletja. V: KOLETNIK, Mihaela (ur.), 
SMOLE, Vera (ur.). Diahronija in sinhronija v dia-
lektoloških raziskavah, (Zbirka Zora, 41). Maribor: 
Slavistično društvo, 2006, str. 22–30. 

KENDA-JEŽ, Karmen, ŠEKLI, Matej. Zapisi ljudskih 
pesmi v Baudouin de Courtenayjevih Besedilih iz 
govora terskih Slovanov v severovzhodni Italiji. V: 
KOŽUH, Milena (ur.), AVON, Gianni. Terska dolina : 
Terska dolina v besedi, sliki in pesmi Viljema Černa. 
Celje: Društvo Mohorjeva družba: Celjska Mohorjeva 
družba; Gorica: Goriška Mohorjeva družba, 2006, str. 
303–313. 

LEGAN RAVNIKAR, Andreja. Liturgična terminologija 
v procesu oblikovanja enotne knjižne norme sredi 
19. stoletja. V: KOLETNIK, Mihaela (ur.), SMOLE, 
Vera (ur.). Diahronija in sinhronija v dialektoloških 
raziskavah, (Zbirka Zora, 41). Maribor: Slavistično 
društvo, 2006, str. 519–527. 

MERŠE, Majda. Slovensko besedje v Megiserjevih 
slovarjih (1592, 1603) in knjižnojezikovna raba v 
16. stoletju. V: KOLETNIK, Mihaela (ur.), SMOLE, 
Vera (ur.). Diahronija in sinhronija v dialektoloških 
raziskavah, (Zbirka Zora, 41). Maribor: Slavistično 
društvo, 2006, str. 485–493. 

NARAT, Jožica. Slovenske strani neba. V: KOLETNIK, 
Mihaela (ur.), SMOLE, Vera (ur.). Diahronija in sin-
hronija v dialektoloških raziskavah, (Zbirka Zora, 41). 
Maribor: Slavistično društvo, 2006, str. 536–546. 

NARTNIK, Vlado. Besedotvorne posebnosti privezno-
pridevnih besed v črnovrškem dialektu Ivana Tominca. 
V: KOLETNIK, Mihaela (ur.), SMOLE, Vera (ur.). 
Diahronija in sinhronija v dialektoloških raziskavah, 
(Zbirka Zora, 41). Maribor: Slavistično društvo, 2006, 
str. 385–388. 

PREMK, Francka. Red, poredu/poredi do reda v slovenski 
protestantiki. V: KOLETNIK, Mihaela (ur.), SMOLE, 
Vera (ur.). Diahronija in sinhronija v dialektoloških 
raziskavah, (Zbirka Zora, 41). Maribor: Slavistično 
društvo, 2006, str. 494–500. 

SMOLE, Vera. Prvi zvezek Slovenskega lingvističnega 
atlasa: realnost ali utopija?. V: KOLETNIK, Mihaela 
(ur.), SMOLE, Vera (ur.). Diahronija in sinhronija v 
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dialektoloških raziskavah, (Zbirka Zora, 41). Maribor: 
Slavistično društvo, 2006, str. 226–234. 

ŠKOFIC, Jožica. Krajevni govor Dolnje Košane. V: 
DOLGAN, Marjan. Dolnja Košana in okolica. Celje: 
Društvo Mohorjeva družba: Celjska Mohorjeva druž-
ba, 2006, str. 337–359. 

ŠKOFIC, Jožica. Prevajanje govorjenega narečnega be-
sedila v pisani knjižni jezik. V: KOLETNIK, Mihaela 
(ur.), SMOLE, Vera (ur.). Diahronija in sinhronija v 
dialektoloških raziskavah, (Zbirka Zora, 41). Maribor: 
Slavistično društvo, 2006, str. 174–182. 

ŠKOFIC, Jožica. Uporaba GIS v dialektologji. V: PERKO, 
Drago (ur.), NARED, Janez (ur.), ČEH, Marjan (ur.), 
HLADNIK, David (ur.), KREVS, Marko (ur.), PO-
DOBNIKAR, Tomaž (ur.), ŠUMRADA, Radoš (ur.). 
Geografski informacijski sistemi v Sloveniji 2005–2006. 
Ljubljana: Založba ZRC, 2006, str. 233–241, ilustr. 

TORKAR, Silvo. Imeni Godešič in Niusazinhun. 
V: ŠEGA, Judita (ur.). Godešič skozi tisočletje : 
1006–2006. Godešič: Odbor za pripravo tisočletnice 
Godešiča, 2006, str. 225–232. 

TORKAR, Silvo. Kaj pomenijo zemljepisna imena?. V: 
DOLGAN, Marjan. Dolnja Košana in okolica. Celje: 
Društvo Mohorjeva družba: Celjska Mohorjeva druž-
ba, 2006, str. 135–145. 

TORKAR, Silvo. Zemljepisna imena v zgornji Baški 
dolini. V: TORKAR, Silvo (ur.), KOFOL, Karla (ur.). 
Baški zbornik. Tolmin: Tolminski muzej, 2006, str. 
95–106, ilustr. 

WEISS, Peter. Besedje na kolesu v (slovenskem) nareč-
nem slovarju z etimologijami. V: KOLETNIK, Mihaela 
(ur.), SMOLE, Vera (ur.). Diahronija in sinhronija v 
dialektoloških raziskavah, (Zbirka Zora, 41). Maribor: 
Slavistično društvo, 2006, str. 328–335. 

ZULJAN KUMAR, Danila. Motnje koherence v konver-
zaciji. V: JESENŠEK, Marko (ur.), ZORKO, Zinka 
(ur.). Jezikovna predanost : akademiku prof. dr. Jožetu 
Toporišiču ob 80-letnici, (Zora, 44). Maribor: Slavistič-
no društvo; v Ljubljani: SAZU, 2006, str. 70–79. 

ZULJAN KUMAR, Danila. Ponovitev kot potrditev in 
konverzacijski duet. V: KOLETNIK, Mihaela (ur.), 
SMOLE, Vera (ur.). Diahronija in sinhronija v dia-
lektoloških raziskavah, (Zbirka Zora, 41). Maribor: 
Slavistično društvo, 2006, str. 432–438. 

ŽELE, Andreja. Krajevni govor v lokalnih medijih. V: KO-
LETNIK, Mihaela (ur.), SMOLE, Vera (ur.). Diahronija 
in sinhronija v dialektoloških raziskavah, (Zbirka Zora, 
41). Maribor: Slavistično društvo, 2006, str. 198–207. 

ŽELE, Andreja. Stavki naravnih pojavov in glagol biti. 
V: JESENŠEK, Marko (ur.), ZORKO, Zinka (ur.). 
Jezikovna predanost : akademiku prof. dr. Jožetu To-
porišiču ob 80-letnici, (Zora, 44). Maribor: Slavistično 
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TORKAR, Silvo. Košanski (proto)priimki leta 1498 in 
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SUMMARY

The researchers and other staff members at the Fran 
Ramovš Institute of the Slovenian language have been 
working on the following programme and projects: 
Slovenian Language in Synchronic and Diachronic 
Development, Slovenian participation in the Biblia 
Slavica international series, Slovenian words online, 
Research on Slovenian natural and cultural heritage, 
Military explanatory dictionary, Comparative studies 
of geographical appellatives in Macedonian and Slov-
enian toponymy and Slovenian legal terminology and 
the writing of the normative explanatory dictionary 
of legal terms. Monographs, dissertations and papers 
dealing with these topics have been published and 
several lectures were held.
In the section for lexicology work has continued on 
five dictionary projects, in the section for etymology 
and onomastics on five, in the section for the history 
of the Slovenian language on three and in the section 

for terminological dictionaries on sixteen dictionary 
projects. In the section for dialectology the compila-
tion of the Slovenian Language Atlas (SLA) corpus 
materials and the participation in General Slavonic 
Linguistic Atlas (OLA) and European Linguistic 
Atlas (ALE) international projects have continued. 
Researchers at the Corpus laboratory have continued 
the development of the Nova beseda text corpus, the 
project of building a web list of Slovenian words has 
been initiated and outlines for an abridged version of 
the Slovene orthographic code, especially its diction-
ary part, have been presented.
The digitalization of paper and card files has also 
continued in all sections of the institute and further 
efforts in developing software for lexicological and 
lexicographic purposes have been made (SlovarRed, 
Hist2000, SIMBola, ZRCola).
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ZnAnSTVEnI SVET

Akad. prof. dr. Rajko Bratož, znanstveni svetnik dr. 
Slavko Ciglenečki, znanstveni svetnik dr. Janez Dular 
(predsednik), akad. prof. dr. Stane Gabrovec, višja 
znanstvena sodelavka dr. Jana Horvat.

PERSOnALnA SESTAVA

Predstojnica: dr. Jana Horvat, višja znanstvena so-
delavka.
Znanstveni svetniki: dr. Slavko Ciglenečki, dr. Janez 
Dular, ddr. Andrej Pleterski, dr. Marjeta Šašel Kos, 
dr. Ivan Turk.
Višja znanstvena sodelavca: dr. Dragan Božič,  
dr. Anton Velušček (od 17. 10).
Asistenta z doktoratom: dr. Maja Andrič, dr. Borut 
Toškan.
Strokovni sodelavec v humanistiki: mag. Primož 
Pavlin.
Samostojni strokovni sodelavci v humanistiki: Mateja 
Belak, Janez Dirjec, Sneža Tecco Hvala.
Višja strokovna sodelavka: Andreja Dolenc Vičič.
Strokovna sodelavka: Zvezdana Modrijan.
Asistent: mag. Benjamin Štular (do 1. 3.).
Asistenti, mladi raziskovalci: Lucija Grahek, Julijana 
Visočnik, Tina Žerjal, Tina Milavec, Tjaša Korenčič, 
Ivan Marija Hrovatin (od 1. 11.).
Samostojni strokovni delavki: Dragica Knific Lunder, 
Lucija Lavrenčič.
Tajnica: Breda Pavčič Justin.
Tehnika: Tamara Korošec, Drago Valoh.

TEMELjnE RAZISKAVE

Arheološke raziskave (P6-0064)
Vodja raziskovalnega programa: S. Ciglenečki.
Sodelavci: M. Belak, D. Božič, J. Dirjec, A. Dolenc 
Vičič, J. Dular, L. Grahek, J. Horvat, T. Korenčič, Z. 
Modrijan, P. Pavlin, A. Pleterski, M. Šašel Kos, S. Tec-
co Hvala, B. Toškan, I. Turk, A. Velušček, J. Visočnik, 
T. Žerjal, T. Milavec, I. M. Hrovatin.

Paleolitske raziskave
Izvedli smo manjše izkopavanje na Kriški planini (Kr-
vavec) in ugotovili bronastodobne najdbe. Sicer pa je 

bila glavna dejavnost zbiranje, lektoriranje, prevajanje 
in urejanje prispevkov za prvi, naravoslovni del knjige 
o Divjih babah I. Prvi del bo imel dva zvezka, in sicer 
geološko-kronološki in paleontološki zvezek. Izdajanje 
obsežne monografije po delih se je zavleklo predvsem 
zaradi pomanjkanja denarja za prevode. Začeli smo 
tudi s pripravami za drugi, arheološki del monografije. 
Nadaljevali smo z analizami konic iz organskih mate-
rialov v paleolitskih najdiščih Slovenije. Rezultati za 
konice iz Divjih bab I in rezultati izkopavanj v novem 
domnevnem paleolitskem najdišču Suhi dol bodo ob-
javljeni v Arheološkem vestniku za leto 2007.

Neolitik in eneolitik
V zbirki Opera Instituti Archaeologici Sloveniae je 
izšla monografija Resnikov prekop, najstarejša ko-
liščarska naselbina na Ljubljanskem barju. V njej 
izrazito multidisciplinarno predstavljamo in obrav-
navamo izsledke raziskav na koliščarski naselbini 
Resnikov prekop pri Igu na Ljubljanskem barju, ki so 
potekale leta 2002. V Franciji je v monografiji Premiers 
chariots, premiers araires: la diffusion de la traction 
animale en Europe pendant les IVe et IIIe millénaires 
avant notre ère izšel članek o kolesu z Ljubljanskega 
barja (A. Velušček).

Utrjena prazgodovinska naselja na Dolenjskem
Nadaljevali smo s pisanjem sinteze »Jugovzhodna 
Slovenija v železni dobi«, v kateri bodo predstavljene 
poselitvene strukture, ekonomija in družba takratnega 
časa. Dokončali smo obe zaključni poglavji: Naselja 
in njihovo gospodarsko zaledje (9. poglavje) ter Druž-
bena struktura (10. poglavje). Uredili smo tudi katalog 
najdišč, ki šteje 510 enot, ter ga opremili s spremlja-
jočim slikovnim gradivom. V tisk smo oddali članek 
o prazgodovinski poselitvi južnega dela Bele krajine 
in o prazgodovinskih višinskih naseljih v Posavskem 
hribovju. Mlada raziskovalka L. Grahek je nadaljevala 
raziskave na keramiki Stične.

Raziskave latenske dobe v Sloveniji
V zvezi z raziskavami poznolatenskih najdb v Posočju 
smo opravili rekonstrukcijo in analizo poznolatenske 
zakladne najdbe železnega orodja, odkrite leta 1891 na 
Vrhovlju pri Kojskem, rekonstrukcijo groba iz Idrije 
pri Bači in zaklada pri gradu Rubije. 

Rimska doba
Po zaključku zaščitnih arheoloških izkopavanj na Ko-
čevarjevem vrtu na Vrhniki v jeseni leta 2005 smo v 
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letu 2006 urejali dokumentacijo in drobno gradivo. Pri-
pravili smo katalog lesenih predmetov in risbe izbranih 
kosov. Večino lesa smo oddali v Mestni muzej Ljublja-
na. Iz spranih vzorcev z najdišča Kočevarjev vrt so bili 
prebrani paleobotanični ostanki. Mlada raziskovalka T. 
Korenčič je določila vrste lesa in les dendrokronološko 
obdelala, določila je tudi rastlinska semena. Opravila 
je ampelografsko raziskavo na arheoloških semenih 
vinske trte. Z Brankom Mušičem z Oddelka za arhe-
ologijo Filozofske fakultete smo pripravljali objavo 
novega načrta naselbine na Dolgih njivah na Vrhniki. 
V tisk je bil oddan pregledni članek »Nauportus, a 
Commercial Settlement between the Adriatic and the 
Danube«, ki zajema najdišči Dolge njive in Kočevarjev 
vrt. Najnovejše razultate raziskovanj na Vrhniki smo 
predstavili na razstavi. Dopolnjevali smo Temeljno 
podatkovno zbirko arheoloških najdišč Ptuja. Izšel 
je članek »Neobjavljena Winklerjeva in Abramićeva 
raziskovanja Petovione«.
Skupaj z Almo Bavdek, Notranjski muzej v Postojni, 
smo pripravljali objavo najdišča Razdrto. Dokončan 
je bil katalog drobnih najdb in statistika. Mlada razis-
kovalka T. Žerjal je analizirala stratigrafijo in arhitek-
turo rimske vile na Školaricah pri Spodnjih Škofijah 
ter izvrednotila amfore in kuhinjsko keramiko.

Antični literarni viri za vzhodnoalpski prostor in 
zahodni Balkan
Grški zgodovinar in geograf Strabon, ki je živel v 
času Cezarja in Avgusta, je napisal obsežno zgodovin-
sko delo, ki se je izgubilo, ohranjenih pa je 13 knjig 
njegove monumentalne Geografije. V soavtorstvu s 
prof. Slobodanom Čačejem je v pripravi komentar k 
tistim odlomkom iz tega dela, ki se nanašajo na pros-
tor, omenjen v naslovu dolgoročnega inštitutskega 
projekta. Prebranih je bilo prvih šest knjig in iz njih 
so bili izpisani relevantni odlomki.

Rimski napisi Slovenije
Nadaljevalo se je delo na vseh računalniških epi-
grafskih datotekah ter na fototeki rimskih napisov 
Slovenije; del fototeke je že poskeniran. Delo na 
rimskih napisih Emone in njenega upravnega teritorija 
poteka, kot je bilo načrtovano. Izdelana je bila študija 
o bogovom posvečenih napisih Emone in emonskega 
agra, epigrafsko dokumentiranih svetiščih, svečenikih 
in posvetiteljih. Mlada raziskovalka J. Visočnik je 
preučevala rimske napise Celeje.

Poznoantične raziskave
Pri študiju poznoantične poselitvene slike smo se osre-
dotočili na zadnje obdobje prosperitete rimskih mest, 
ki v večjem delu imperija kaže podobno sliko in svoj 
višek doseže v 4. stoletju. Medtem ko v vzhodnih in 
zahodnih predelih imperija mnoga mesta v spremenje-
ni obliki obstajajo vse do 7. stoletja, pa v osrednjem 
delu imperija velika večina mest zamre do sredine 5. 
stoletja. Povsem primerljiva je podoba oblik poselitve 

v ravninskih predelih podeželja, kjer ugotavljamo v 
zahodnem delu transformacijo nekdaj bogatih rimskih 
vil v manjše obrtniške obrate in primitivna domovanja, 
v vzhodnem delu širok spekter množice novonastalih 
nezavarovanih naselij, v osrednjem delu imperija pa 
pomenljiv pomik zadnjih oblik naselbin na naravno 
zavarovane hribe in njihovo utrjevanje. Nadaljevali 
smo s pripravljalnimi deli za monografsko obdelavo 
antičnega obdobja zgodovine Slovencev, pri čemer 
smo se osredotočili predvsem na poznorimske vojaške 
postojanke, ki so v velikem delu predstavljale utrdbe 
v virih znanega sistema tractus Italiae circa Alpes. 
Nadaljevali smo študij celotnega drobnega gradiva 
izkopavanj na Tonovcovem gradu od leta 1993 do 
2005. Dokončana je bila konservacija, inventarizacija 
in katalogizacija gradiva, pridobljenega z izkopava-
njem dveh objektov severno od severne cerkve v letu 
2005. Za tisk je bila pripravljena analiza stratigrafske 
situacije objektov 2 (domnevni baptisterij) in 3 ter pro-
stora med osrednjo in južno cerkvijo. V okviru študija 
keramike je bila opredeljena in datirana vsa uvožena 
keramika s Tonovcovega gradu. Pokazala sta se dva 
časovna vrhunca pri oskrbi z uvoženimi keramičnimi 
predmeti, in sicer ob koncu 4. in v prvi polovici 5. stole-
tja, ko je zastopano v glavnem severnoafriško gradivo, 
ter v 6. stoletju, ko prevladuje gradivo iz vzhodnega 
Sredozemlja. Predvsem v prvi fazi so se pokazale tudi 
močne povezave s severno- in srednjejadranskim pro-
storom (Akvileja, Ravena). Potekala je tudi tipološka 
analiza grobe keramike ter zbiranje analogij za grobo 
keramiko s področja Slovenije, Furlanije in Koroške. 
V okviru študija kovinskega gradiva je potekala opre-
delitev celotnega gradiva ter zbiranje analogij, znotraj 
tega je bila opravljena funkcionalna analiza železnega 
orodja ter primerjava le-tega z ostalimi naselbinskimi 
in depojskimi najdbami iz tega obdobja. Analiza je 
pokazala prisotnost agrarnega in lesarskega orodja, 
medtem ko kovaško orodje ni zastopano. Za objavo je 
bil pripravljen prispevek h kronologiji S-fibul.

Vzhodne Alpe v staroslovanskem obdobju
Nadaljevali smo pripravo objave zgodnjesrednjeveške 
naselbine na Pristavi na Bledu. Razvili smo analitično 
metodo rekonstruiranja opazovalnih enot na podlagi 
proučevanja tafonomskih enot. Obdelali smo možne 
naselbinske sledove, na katere so naleteli pri izkopava-
njih v letih 1943, 1948, 1949 in 1951. Gre za odlomke 
lončenine, ostanke oglja, žganine, kurišč, živalskih 
kosti, za večje in manjše jame, kamne. Ugotovili smo 
stratigrafsko prepletanje različnih delov grobišča, 
naselbine in nasutij poti. Ker to daje ogrodje uporabni 
relativni kronologiji, pod pogojem, da medsebojne 
časovne odnose poznamo, je bilo potrebno raziskavo 
razširiti tudi v to smer. Rezultat je osupljivo bogat in 
v mnogočem bistveno odstopa od razumevanja, ki so 
ga imeli tedanji izkopavalci. Med drugim je bilo mo-
goče celo rekonstuirati ostanke staroslovanskih žganih 
grobov, ki so jih med izkopavanji pridružili ostankom 
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sosednjih prazgodovinskih pokopov. Nadaljevali smo 
študij bivalne kulture s pomočjo ljudskega izročila, 
eksperimentalne arheologije in našli razlage nekaterim 
arheološkim strukturam. Pripravili in objavili smo prvo 
poročilo o zgodnjesrednjeveški poselitvi Krvavca.

Arheološke in palinološke raziskave na Ljubljanskem 
barju (J6-6348-0618)
Vodja projekta: A. Velušček.
Sodelavci: M. Andrič, J. Dirjec, Z. Modrijan, S. Tecco 
Hvala.
Nadaljevanje intenzivnih arheoloških raziskav na Lju-
bljanskem barju je zagotovljeno s temeljnim triletnim 
projektom Arheološke in palinološke raziskave na Lju-
bljanskem barju, ki je sedaj že v tretjem letu izvajanja. 
Projekt je zastavljen izrazito multidisciplinarno. 
V okviru projekta smo raziskovali na območju koli-
ščarske naselbine Stare gmajne pri Verdu. Arheološke 
terenske raziskave so potekale od 19. 6. do 17. 7. Na 
območju parcele št. 1277 k. o. Verd smo v bližini 
odkritja prazgodovinskega kolesa (glej A. Velušček, 
Ostanki eneolitskega voza z Ljubljanskega barja, 
Arheološki vestnik 53, 2002, 51–57; isti, Ein Rad mit 
Achse aus dem Laibacher Moor, v: Königen, J. (ur.), 
Schleife, Schlitten, Rad und Wagen: zur Frage früher 
Transportmittel nördlich der Alpen, Hemmenhofener 
Skripte 3, 2002, 38–42; isti, Une roue et un essieu 
néolithiques dans le marais de Ljubljana (Slovénie), v: 
Pétrequin, P. (ur.), Premiers chariots, premiers araires: 
la diffusion de la traction animale en Europe pendant 
les IVe et IIIe millénaires avant notre ère, Monographie 
du CRA 29, 2006, 39–45) zastavili manjšo sondo, v 
okviru katere smo raziskali 15 mikrokvadratov, tj. 
15 m2 (15 × 1 × 1 m). Že prve dni sondiranja smo na-
leteli na prazgodovinski lok, ki je po loku s Hočevarice 
(glej A. Velušček, Terenske raziskave, stratigrafija in 
najdbe, v: Velušček, A. (ur.), Hočevarica: eneolitsko 
kolišče na Ljubljanskem barju, Opera Instituti Archa-
eologici Sloveniae 8, 2004, 42–44), druga najdba te 
vrste odkrita v Sloveniji. V nadaljevanju smo naleteli 
na debelo žganinsko plast, z ostanki ožganega lesa, v 
kateri je bilo najti ogromno število zoglenelih žitnih 
zrn. Med izjemnimi najdbami naj omenimo tudi ostan-
ke, ki spominjajo na tekstil. 
V okviru sondiranja je bilo opravljeno palinološko in 
sedimentološko vzorčenje (14. 7.). Pobrani so bili vzor-
ci za dendrokronološke raziskave. Mlada raziskovalka 
T. Korenčič je določila vrste lesa in les dendrokronolo-
ško obdelala, določila je tudi rastlinska semena.
V okviru palinološkega dela projekta je bila opravljena 
podrobnejša pelodna analiza vzorcev, ki so bili pobrani 
v prvem letu izvajanja projekta. M. Andrič je dokon-
čala podrobno pelodno in »loss-on-ignition« analizo 
vzorcev sonde z Maharskega prekopa, medtem ko sta 
bila preliminarna pelodna analiza in radiokarbonsko 
datiranje vzorcev opravljena tudi na vrtini z Mahar-
skega prekopa. 
V okviru slovensko-ruskega sodelovanja je A. Golyeva 

opravila biomorfno analizo (analiza fitolitov, diato-
mej, spikul spužev) na lokacijah Blatna Brezovica in 
Maharski prekop. 
S pomočjo multidisciplinarnega raziskovalnega pristo-
pa – primerjavo rezultatov biomorfne in palinološke 
analize – smo lahko podrobneje rekonstruirali okolje 
nekdanjih prebivalcev arheoloških najdišč Blatna 
Brezovica in Maharski prekop. S pomočjo palinoloških 
analiz smo rekonstruirali sestavo nekdanjega gozda in 
odprtost pokrajine ter identificirali nekatere kulturne 
rastline, ki so bile prisotne na arheološkem najdišču. 
Analiza fitolitov je podrobneje pokazala, da so npr. ko-
liščarji z Blatne Brezovice gojili ječmen ter uporabljali 
trstičje (morda kot gradbeni material).

Zooarheološke raziskave eneolitskih najdišč v Slove-
niji (podoktorski projekt, Z6-7175-0618)
Vodja projekta: A. Velušček.
Sodelavec: B. Toškan.
Nadaljevanje arheozooloških raziskav prazgodovinskih 
najdišč z Ljubljanskega barja je bilo osredotočeno na 
determinacijo kostnega gradiva s kolišča Stare gmajne 
pri Verdu. Na istem najdišču je bilo junija in julija 
izvedeno tudi arheološko sondiranje (sonda površine 
3 × 5 m), ki je ponudilo nove favnistične najdbe. Pričeli 
smo tudi z determinacijo gradiva s kolišča Založnica 
pri Kamniku pod Krimom. Vpogled v eneolitsko fav-
no zunaj območja Ljubljanskega barja smo obogatili 
z obdelavo gradiva z Dešna, ki se bo nadaljevalo še 
v letu 2007. Izsledki analize favnističnih ostankov z 
Resnikovega prekopa so izšli kot samostojno poglavje 
v 10. zvezku monografske zbirke Opera Istituti Archa-
eologici Sloveniae.

Za svobodo domovine. Fronta v Julijcih 1915–1917 
(projekt v okviru ciljnega raziskovalnega programa 
Znanje za varnost in mir 2006–2010, M6-0161)
Vodja projektnega sklopa Območje soške fronte od bro-
naste dobe do zgodnjega srednjega veka: D. Božič.
Sodelavci: D. Božič, M. Belak, S. Ciglenečki, J. Dular, 
L. Lavrenčič, D. Valoh.
V letu 2006 so potekale priprave na terensko delo, ki ga 
bomo izvedli v letu 2007. Ozemlje, na katerem bomo 
izvajali raziskave, obsega skoraj celotno topografsko 
območje Tolmin in severni del topografskega območja 
Gorica. Eden glavnih ciljev projektnega sklopa je dobiti 
čim popolnejšo mrežo strateških točk v Posočju iz časa 
od bronaste dobe do zgodnjega srednjega veka. Pri iz-
vedbi bodo poleg raziskovalcev Inštituta sodelovali tudi 
sodelavci Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije 
Območne enote Nova Gorica in Tolminskega muzeja.

Študija postavitve muzejske razstave slovenske vojske 
in vojaške zgodovine v Vojaškem muzeju Slovenske 
vojske v objektu Kadetnica v Mariboru (CRP-projekt, 
M6-0161)
Vodja projekta: M. Šašel Kos.
Sodelavci: D. Božič, S. Ciglenečki, J. Dular, J. Hor-

T. Korošec 

L. Lavrenčič

T. Milavec

Z. Modrijan

B. Pavčič Justin

mag. P. Pavlin
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vat, P. Pavlin, A. Pleterski, M. Šašel Kos, A. Velu-
šček, J. Dežman, T. Nabergoj, A. Vovko, M. Štepec, 
N. Strlič, M. Perovšek Tominšek, M. Turk, M. Kokalj 
Kočevar.
Pripravljen je bil osnovni scenarij razstave za vsa obdo-
bja, od eneolitika do konca 20. stoletja. Napisani sta bili 
dve vzorčni poglavji za spremni katalog: »Germanska 
katastrofa: markomanske vojne« ter »Prva svetovna 
vojna, 1914–1918«.

Historični principi urejanja prostora na Slovenskem 
in opredelitev pravil za urejanje prostora v sodobnosti 
(CRP-projekt, V6-0978)
Vodja projekta: A. Pleterski.
Sodelavci: M. Belak, D. Likar, A. Ostan, J. Rožič, 
B. Štular.
Projekt ugotavlja nekdanja načela urejanja prostora, 
jih primerja s sodobnimi ter išče tista pravila urejanja 
prostora, ki imajo historične korenine in so še vedno 
uporabna v sedanjosti. V primerjavi s starim celostnim 
razumevanjem prostora, kjer ni šlo samo za uporabno-
stne rešitve v današnjem pomenu, ampak tudi za infor-
macijske zapise, ki so vsakomur omogočali v vsakem 
trenutku najboljšo možno uporabo prostora, je današnji 
odnos do prostora virtualiziran, ločen, upravljanje z 
informacijami pa birokratizirano do neuporabnosti. 
Projekt zato predlaga uvedbo integriranega informa-
cijskega sistema znanj o prostoru, zavestno vnašanje 
sporočilnosti v prostor in osveščanje uporabnikov 
prostora. S tem je bil projekt zaključen.

DRUGO DELO In DEjAVnOSTI

Razstave
• Dediščina Ostrorogega Jelena. Avtorji: A. Velušček, 

M. Andrič, B. Toškan (Inštitut za arheologijo), 
K. Čufar (Oddelek za lesarstvo, Biotehniška fa-
kulteta Univerze v Ljubljani). Sodelavci: T. Ko-
rošec, M. Belak (Inštitut za arheologijo), občine 
Borovnica, Brezovica, Ig in Vrhnika, Mestni muzej 
Ljubljana in Narodni muzej Slovenije. Ljubljana, 
gostovanje v Novem mestu in Borovnici.

• Dekle je po vodo šlo. Rimski vodnjak iz Suhadol. 
Avtorica: J. Horvat. Sodelavci: T. Korošec, M. Be-
lak, D. Valoh, D. Knific Lunder. Organizacija: 
Medobčinski muzej Kamnik, Knjižnica v Komendi, 
18. 10. 2006–marec 2007.

• Navport med Jadranom in Donavo. Nova arheolo-
ška raziskovanja na Vrhniki. Avtorji: J. Horvat, T. 
Korenčič, T. Žerjal, B. Štular, A. Velušček, J. Dirjec 
(Inštitut za arheologijo), P. Peterle Udovič (samo-
stojna raziskovalka), M. Lovenjak, B. Mušič (Od-
delek za arheologijo Filozofske fakultete Univerze 
v Ljubljani), K. Čufar (Oddelek za lesarstvo Bio-
tehniške fakultete Univerze v Ljubljani). Sodelavci: 
T. Korošec, M. Belak, S. Tecco Hvala, D. Valoh, 

D. Knific Lunder. Galerija Cankarjevega doma na 
Vrhniki, 14. 11.–5. 12. 

• Kamni govorijo. Avtorici: J. Visočnik (Inštitut za ar-
heologijo), S. Djura Jelenko (Pokrajinski muzej Slo-
venj Gradec). KPM Slovenj Gradec, 12. 5.–3. 9.

Razno
• V okviru intenzivnih arheoloških raziskav na Lju-

bljanskem barju sta Inštitut za arheologijo in KUD 
Fran Govekar Ig organizirala novi niz tematskih 
predavanj na Igu pod skupnim naslovom »Barje, ali 
te poznam«. Predavatelji: D. Vuga (o poznorimskem 
obrambnem limesu), G. Štibernik (o železni dobi na 
Ljubljanskem barju), dr. A. Velušček (o kontinuiteti 
ali diskontinuiteti poselitve v neolitiku in eneolitiku 
v Sloveniji) in dr. B. Toškan (o prehrani koliščarjev 
na Ljubljanskem barju).

• Pripravljenih je bilo pet predstavitvenih panojev, 
ki so bili junija v organizaciji Muzeja 1. svetovne 
vojne Kobarid postavljeni v narteksu cerkvenega 
kompleksa na Tonovcovem gradu. Avtorja: S. Ci-
glenečki in Z. Modrijan.

• V sodelovanju z Restavratorskim centrom RS je 
bil pripravljen konservatorski projekt za objekt 1 
in cisterno na Tonovcovem gradu.

• Za Pošto Slovenije je bila pripravljena priložnostna 
znamka z motivom piščali iz Divjih bab. Oblikova-
nje: T. Korošec.

Sodelavci Inštituta so opravljali še naslednje dejav-
nosti:
• D. Božič je član uredniških odborov revije Arheo-

loški vestnik in zbirk Situla ter Katalogi in mono-
grafije.

• S. Ciglenečki je član uredniškega odbora pri revijah 
Arheološki vestnik in National Geographic Junior; 
član Sveta za humanistiko pri ARRS, Sveta javnega 
zavoda Pokrajinski muzej Celje in član Komisije 
za arheološka raziskovanja pri Ministrstvu za 
kulturo RS.

• J. Horvat je članica uredniških odborov revije Arhe-
ološki vestnik in monografske serije Opera Instituti 
Archaeologici Sloveniae.

• P. Pavlin in A. Dolenc Vičič sta izvršna urednika 
revije Arheološki vestnik.

• A. Pleterski je član uredništev mednarodnega zbor-
nika Studia Mytologica Slavica in monografske 
serije Opera Instituti Archaeologici Sloveniae.

• M. Šašel Kos je glavna urednica revije Arheološki 
vestnik in članica uredniških odborov monografske 
zbirke Agora in revije Keria.

KnjIžnICA In DOKUMEnTACIjA

Arheološki kataster Slovenije (ARKAS)
V letu 2006 smo dograjevali arheološki informacijski 

dr. A. Pleterski

dr. M. Šašel Kos

B. Štular

S. Tecco Hvala

mag. B. Toškan

dr. I. Turk
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sistem Inštituta za arheologijo ARKAS GIS z on-line 
obrazci za vnos podatkov ter z možnostmi poizve-
dovanja po naših bazah preko spleta (arheoloških 
najdiščih, krajih, referenčni literaturi, planoteki, fo-
toteki, elaboratih in poročilih). Interaktivno karto, ki 
omogoča tematsko izbiranje, vizualizacijo in uporabo 
spletnih GIS-orodij za analizo prostorskih podatkov, 
smo nadgradili z digitalnimi ortofoto posnetki in 
mrežo kartografskih listov in sekcij DTK50, DTK25, 
TTN5, TTN10. 

Dokumentacija
Stalna naloga je evidentiranje in inventariziranje 
dokumentarnega gradiva, povezanega z arheološko 
dediščino, ter dopolnjevanje in vzdrževanje podat-
kovnih baz in spletnih zbirk. Ta delovni sklop obsega 
tudi digitaliziranje in skeniranje arhivskega gradiva, 
računalniški prelom inštitutskih publikacij, oblikovanje 
in vzdrževanje spletnih strani. Poleg tega vključuje 
terensko delo: meritve, vzorčenja in izkopavanja ter 
izdelavo terenske dokumentacije, načrtov in pre-
gledovanje vzorcev. Glede na potrebe programa in 
projektov poteka tudi risanje in priprava slikovnega 
gradiva za različne oblike predstavitev (za objave v 
tiskani obliki, za plakate in predstavitve v PowerPointu 
ob predavanjih ter za razstavne panoje in pripravo 
občasnih razstav). 

Libera. Računalniška zbirka literature o zgodnjem 
srednjem veku
Redno smo obdelovali novo literaturo in opravljali 
statistični nadzor uporabe. Ta kaže trdno jedro upo-
rabnikov, ki svoje znanje iskanja možnosti zbirke 
zlagoma večajo.

ZBIVA. Zbirka zgodnjesrednjeveških arheoloških po-
datkov za vzhodne Alpe in obrobje 
Sprotno smo zbirali novo literaturo ter vnašali podatke 
o grobovih in predmetih. Vnosni sistem uporabljajo pri 
svojem delu tudi študenti.

Knjižnica
Vodja: P. Pavlin.
S šestimi akcesijami se je knjižni fond povečal za 930 
enot. 182 obiskovalcev je knjižnico obiskalo 522-krat. 
Na dom smo izposodili 1032 zvezkov, v čitalnico 290. 
Vzpostavili smo 4 nove redne zamenjave.

PUbLIKACIjE InšTITUTA

• Arheološki vestnik 57, 2006. 
• Resnikov prekop: najstarejša koliščarska naselbina 

na Ljubljanskem barju. Ur. A. Velušček. Ljubljana: 
Inštitut za arheologijo ZRC SAZU, Založba ZRC, 
154 str. (Opera Instituti Archaeologici Sloveniae, 
10).

• Zalog pri Verdu: tabor kamenodobnih lovcev na 
zahodnem robu Ljubljanskega barja. Ur. A. Gaspari. 
Ljubljana: Inštitut za arheologijo ZRC SAZU, Za-
ložba ZRC, 233 str. (Opera Instituti Archaeologici 
Sloveniae, 11).

MEDnARODnO SODELOVAnjE

• Arheološki inštitut Slovaške akademije znanosti, 
Nitra, Slovaška: mednarodni slovensko-slovaški 
znanstveni projekt Računalniška arheološka podat-
kovna zbirka zgodnjesrednjeveških artefaktov.

• Univerza v Bordeauxu (A. Colin), Francija: sloven-
sko-francoski znanstveni projekt Proteus: Rimljani, 
Kelti in Iliri: srečanje treh svetov (3. st. pr. Kr.–2. st. 
po Kr.). Vodja slovenskega dela: J. Horvat; sodelavci: 
M. Lovenjak, J. Istenič, J. Visočnik, T. Žerjal.

• Sodelovanje z Oddelkom za botaniko Univerze 
v Bernu (prof. B. Ammann), Narodnim muzejem 
Slovenije (dr. T. Knific), Natural History Museum 
v Londonu (dr. J. Massafero) in Oddelkom za 
botaniko Univerze v Sofiji (dr. E. Marinova) pri 
paleoekoloških raziskavah v Blejskem kotu. M. 
Andrič je zadolžena za palinološki del raziskave. 

• Slovensko-ruski raziskovalni projekt Rekonstruk-
cija paleookolja s pomočjo analize rastlinskih in 
živalskih mikrofosilov v kulturnih plasteh sloven-
skih arheoloških najdišč (BI-RU/05-07-012). Dr. 
Alexandra Golyeva (Geografski inštitut Ruske 
akademije znanosti) opravlja analizo fitolitov, M. 
Andrič pa analizo peloda na izbranih arheoloških 
in paleoekoloških najdiščih v Sloveniji.

• Sodelovanje z Oddelkom za arheologijo Univerze 
v Cambridgeu in Arheološkim muzejem Istra pri 
arheoloških in paleoekoloških raziskavah v Istri. 
M. Andrič opravlja preliminarne palinološke raz-
iskave.

• Sodelovanje M. Andrič z raziskovalci School of 
Geography, Oxford University Centre for the En-
vironment (prof. K. Willis in dr. S. Bhagwat) pri 
paleoekoloških raziskavah v Beli krajini in v okviru 
projekta QUEST Deglaciation Project. 

• Podpisan je bil evropski projekt Balkan v antiki (A 
European Research Group History and Archaeology 
of the Balkans), ki ga koordinira prof. dr. Jean Luc 
Lamboley z univerze v Grenoblu. M. Šašel Kos je 
članica znanstvenega odbora. 

• M. Šašel Kos je udeležena kot koordinatorica dela 
na rimskih napisih Slovenije v okviru mednaro-
dnega projekta nove izdaje rimskih napisov Norika 
in Panonije (Corpus inscriptionum Latinarum) v 
okviru Berlinsko-brandenburške akademije, ki ga 
vodi prof. dr. G. Alföldy z univerze v Heidelbergu. 
Pri tem projektu bosta udeležena tudi dr. Milan 
Lovenjak in Julijana Visočnik.

• M. Šašel Kos je druga tajnica mednarodnega odbora 

D. Valoh

dr. A. Velušček

J. Visočnik

T. Žerjal
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za grško in rimsko epigrafiko (Association interna-
tionale d’épigraphie grecque et latine). Sestanek 
predsedstva AIEGL je bil 24. 11. v Genovi.

• Sodelovanje z Università Cattolica di Milano in 
Museo civico Udine, Italija: projekt Poznoantične 
utrjene naselbine v zahodni Sloveniji in severovzho-
dni Italiji.

• Arbeitskreise für Unterwasserarchäologie, Avstrija, 
Nemčija, Švica: aktivno sodelovanje v mednaro-
dnem združenju raziskovalcev za podvodno arhe-
ologijo in arheologijo mokrih tal.

• Zavod za paleontologiju i geologiju kvartara HAZU, 
Zagreb, Hrvaška: ornitofavna v JV Alpah.

• Dipartimento di Scienze dell’Antichità dell’Univer-
sità di Trieste, Italija: proučevanje kamnitih sekir.

• Mednarodna projektna skupina UNESCO Lake 
dwellings.

ObISKI V InšTITUTU

• Christoph Gutjahr, Gradec, Avstrija, 16.–27. 1., 
6.–13. 2., 6.–12. 3., 3.–14. 4., 28. 12.–5. 1.: delovni 
obiski v okviru študija zgodnjesrednjeveških najdišč 
in priprave doktorske disertacije. 

• Marko Dizdar, Inštitut za arheologijo, Zagreb, 
Hrvaška, 31. 1., 16. 3.: delovni obisk.

• Otto-Hermann Frey, Vorgeschichtliches Seminar, 
Philipps-Universität, Marburg, Nemčija, 10.–11. 
2.: študijski obisk.

• Reinhold Wedenig z dunajske akademije znanosti, 
Avstrija, 2. 3.: delovni obisk.

• Siegmar von Schnurbein, Rimsko-germanska ko-
misija nemškega arheološkega inštituta, Frankfurt, 
Nemčija, 7. 4.: delovni obisk.

• Kristina Mihovilić, Arheološki muzej Istre, Pula, 
Hrvaška, 25. 4.: delovni obisk. 

• Petar Popović, Arheološki inštitut, Beograd, Srbija, 
26. 4.: delovni obisk.

• Marek Dulinicz, Inštitut za arheologijo in etnologijo 
Poljske akademije znanosti, Varšava, Poljska, 17.–26. 
5.: medakademijska zamenjava.

• Ondrej Ožd’áni, Archeologický ústav, Slovenská 
akadémia vied, Nitra, Slovaška, 22.–26. 5.: študijski 
obisk.

• Bertrand Behague, Univerza v Bordeauxu, Francija, 
22.–28. 5.: študijski obisk.

• Cécile Doulan, Anne Colin, Univerza v Bordeauxu, 
Francija, 22.–28. 5.: študijski obisk v okviru pro-
jekta Proteus.

• Francis Tassaux, Yolande Marion, Univerza v 
Bordeauxu, Francija, 28. 5.–2. 6.: študijski obisk v 
okviru projekta Proteus.

• Corinne Rousse, Francoska šola v Rimu, Italija, 28. 
5.–2. 6.: študijski obisk.

• Claudio Zaccaria, Vanna Vedaldi Iasbez, Univerza 
v Trstu, Italija, 1. 6.: delovni obisk.

• András Márton, Budimpešta, Madžarska, 16. 6.: 
delovni obisk.

• Dubravka Balen-Letunić, Arheološki muzej, Za-
greb, Hrvaška, 13. 7.: delovni obisk. 

• Nives Majnarić-Pandžić, Zagreb, Hrvaška, 13. 7.: 
delovni obisk. 

• Peter Gamper in Manfred Wassermann, Dellach v 
Ziljski dolini, 19.–20. 7.: delovni obisk. 

• Laszlo Bartosiewicz, Inštitut arheoloških znanosti, 
Loránd Eötvös University, julij: delovni obisk.

• Aurel Rustoiu, Romunski inštitut za trakologijo, 
Cluj-Napoca, Romunija, 12. 9.: delovni obisk. 

• Gabriel Fusek, Arheološki inštitut Slovaške akade-
mije znanosti, Nitra, Slovaška, 25.–9. 10.: delovni 
obisk v okviru mednarodnega projekta Računalni-
ška arheološka podatkovna zbirka zgodnjesrednje-
veških artefaktov.

• Alexandra Golyeva, Geografski inštitut Ruske akade-
mije znanosti, in Olga Khokhlova, Inštitut za prouče-
vanje fizikalnih, kemičnih in bioloških značilnosti tal 
Ruske akademije znanosti, 6.–13. 11.: delovni obisk 
v okviru slovensko-ruskega bilateralnega projekta, 
sodelovanje pri paleoekoloških raziskavah.

• Petar Popović, Arheološki inštitut, Beograd, Srbija, 
27. 11.: delovni obisk. 

• Paul Gleirscher iz Koroškega muzeja v Celovcu, 
član uredniškega odbora Arheološkega vestnika: 
na delovnih obiskih nekajkrat pomladi in jeseni.

• Mihailo Milinković z Univerze v Beogradu, Srbija: 
študijski obisk.

PREDAVAnjA, REfERATI In DRUGI jAVnI 
nASTOPI

Maja	andrič
• Why were Neolithic landscapes of Bela krajina and 

Ljubljansko barje regions of Slovenia so dissimilar? 
Predavanje na 13. neolitskem seminarju »The Me-
solithic and the Neolithic Cultural and Populational 
Trajectories in Eurasia«, Ljubljana, 10. 11.

Dragan	Božič
• Zakladne najdbe orodja v dolinah Soče in Vipave. 

Poljedelci, živinorejci, obdelovalci lesa. Kobariški 
muzej, Kobarid, 3. 2.

• Črni volk in rdeči petelin. Poznorimske zakladne 
najdbe železnega orodja in pribora na Gorenjskem. 
Grad Khislstein, Kranj, 28. 2. 

• Poznorimske zakladne najdbe orodja, zvoncev, 
tehtnic in bronastih posod z Gore nad Polhovim 
Gradcem. Gasilski dom, Polhov Gradec, 3. 3.

• Od Unca do Sv. Ahaca. Pripoved poznorimskih 
zakladnih najdb železnega orodja na Notranjskem 
s posebnim poudarkom na najdbah na trnovskem 
Gradišču in Sv. Ahacu. Knjižnica Makse Samsa, 
Ilirska Bistrica, 23. 3.
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• Hrana in stanovanje. Pripoved poznorimskih za-
kladnih najdb orodja iz Slovenije. Narodni muzej 
Slovenije, Ljubljana, 4. 4.

• Poznorimske zakladne najdbe orodja iz Slovenije. 
Gost v oddaji Malo drugače, Radio Glas Ljubljane, 
Ljubljana, 11. 4. 

• Kosec koso brusi, a žanjica žanje. Poznorimske 
zakladne najdbe orodja na Notranjskem in v drugih 
predelih Slovenije. Predavanje, Inštitut za razisko-
vanje krasa, Postojna, 17. 5.

• Intervju po predavanju Kosec koso brusi, a žanjica 
žanje 17. 5. v Postojni, Studio Proteus, Postojna, 
22. 5. 

• La ricostruzione e l’analisi del ripostiglio tardola-
teniano di arnesi di ferro di Vrhovlje pri Kojskem 
sopra la valle di Soča. Predavanje na mednarodnem 
znanstvenem sestanku »Le valli del Natisone e 
dell’Isonzo tra Centroeuropa e Adriatico«, Špeter 
Slovenov, 16. 9. 

• Tri v 19. stoletju odkrite zakladne najdbe orodja in 
orožja železne in rimske dobe. Kritično branje lite-
rature, ovrednotenje virov in rekonstrukcija vsebine. 
Javno preizkusno predavanje, Mala dvorana ZRC 
SAZU, Ljubljana, 21. 12. 

slavko	Ciglenečki
• Rimsko obdobje na Slovenskem. Predavanje, Wal-

dorfska šola, Ljubljana, 11. 1.
• Zahodna Slovenija v poznoantični dobi. Predavanje, 

Kranj, 7. 3.
• Poznoantično obdobje v vzhodnoalpskem prostoru. 

Predavanje, Kobarid, 26. 8. 
• Ančnikovo gradišče v naselbinski sliki poznoantič-

nega obdobja. Predavanje ob 20. obletnici arheolo-
ških izkopavanj na Ančnikovem gradišču pri Jurišni 
vasi na Pohorju, Jurišna vas, 16. 9. 

janez Dular
• Slovenija v železni dobi. Tretja univerza, Ljubljana, 

14. 4.
• Poselitev Dolenjske v železni dobi. Narodni muzej 

Slovenije, Ljubljana, 25. 4.

jana Horvat
• Nova arheološka raziskovanja na Vrhniki. Preda-

vanje v Cankarjevem domu na Vrhniki, 30. 3.
• Nauportus, a Commercial Settlement between the 

Adriatic and the Danube. Predavanje na mednar-
odnem simpoziju v Špetru Slovenov (San Pietro al 
Natisone), Italija, 16. 9.; predavanje na Univerzi v 
Bordeauxu, Francija, 11. 10.; predavanje na medn-
arodnem srečanju, Pozzalo, Italija, 20. 11.;

• Predstavitev zbornika Človek v Alpah, Bohinj, 24. 
11; Radio Slovenija, 1. program, 26. 11. 

tjaša	Korenčič
• Vitis vinifera ssp. L. from archaeological sites in 

Slovenia: wild or cultivated. Mednarodni arheološki 

posvet »Vinogradarštvo i maslinarstvo od prapovije-
sti do srednjeg vijeka«, Pula, Hrvaška, 21.–25. 11.

Zvezdana Modrijan
• The Late Antique settlement Tonovcov grad near 

Kobarid: excavations 2002–2005. Mednarodni 
simpozij »Le valli dell Natisone e dell’Isonzo tra 
Centroeuropa e Adriatico«, Špeter Slovenov (San 
Pietro al Natisone), 16. 9. 

Andrej Pleterski
• Zur Wohnkultur im frühen Mittelalter. Lehrstuhl 

für Ur- und Frühgeschichte, Institut für Geschich-
tswissenschaften, Humboldt-Universität zu Berlin, 
Berlin, Nemčija, 7. 2.

• Kultplätze und Kirchen in den Ostalpen. Geistes-
wissenschaftliches Zentrum Geschichte und Kultur 
Ostmitteleuropas e.V., Leipzig, Nemčija, 8. 2.

• Krvavec. Predstavitev izkopavanj, Slovensko 
arheološko društvo, Ljubljana, 13. 3.

• Karniola – Krajina, Gorenjski muzej, Kranj, 14. 3.
• Ljudsko izročilo in prostor v Policah. Historičnost 

in mitologija. Oddelek za etnologijo in kulturno an-
tropologijo Filozofske fakultete, Ljubljana, 23. 3.

• Poliški tročan. Nastanek vasi in stara vera. Muzej 
Cerkno, Cerkno, 7. 4.

• Pogovor o slovenskem zgodnjem srednjem veku. 
Društvo slovenskih izobražencev, Trst, Italija, 
22. 5.

• Gost v pogovorni oddaji (Štefan Kutoš), Tretji 
program Radia Slovenija, Ljubljana, 30. 6. 

• Archäologie einer Legende. Alpenwalchen Slowe-
niens? Referat na mednarodni konferenci »Neues 
zur Archäologie von Slawen und Germanen in No-
rdbayern und in den Nachbarregionen«, Univerza 
v Bambergu, Stolica za srednjeveško in novoveško 
arheologijo, Avstrija, 22. 7.

Marjeta Šašel Kos
• Divinities, priests and dedicators at Emona. Preda-

vanje na mednarodnem epigrafskem znanstvenem 
kolokviju v Rimu na univerzi La Sapienza v čast 
prof. Silviu Pancieri, Italija, 18.–21. 10.

• Intercultural communications in Greek myths and 
legends. Some considerations. Predavanje na med-
narodnem znanstvenem srečanju »Komunikacija v 
antiki: domišljija ali realnost?«, ki sta ga organizirali 
univerzi iz Genove in Bologne, Genova, Italija, 
22.–23. 11.

sneža	tecco	hvala
• The territory of Slovenia in the prehistoric times. 

Besançon, Dijon, Francija, 6.–10. 3.
• GIS-based analyses of the Iron Age settlement in 

the Dolenjska region. Besançon, Dijon, Francija, 
6.–10. 3.

• Slovene Archaeological information system (ARKAS 
GIS). Besançon, Dijon, Francija, 6.–10. 3.
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Borut Toškan 
• Bograč Prekmurcu, pršut Primorcu ali povej mi, 

kaj ješ, in povem ti, kdo si. Ig, 20. 4. 
• Cave bear metapodials from Divje babe I (Slove-

nia). 12. mednarodni simpozij o jamskem medvedu 
Aridea, Grčija, 3. 11.

• Frequenza degli elementi scheletrici rispetto ai 
manufatti in palco: come interpretare i tipi di inse-
diamenti mesolitic sulla base dei resti di cervo. 5. 
konferenca italijanskih arheozoologov, Rovereto, 
Italija, 10. 11.

ivan Turk
• Mineralna in kemična sestava jamskega medveda 

iz nahajališča Divje babe I. Idrija, 26.–28. 11.
• Revealing Slovenia’s Late Pleistocene paleoclima-

tic, sedimentological, and cultural history by ESR 
dating and cave sediment analyses at Divje babe I. 
Poster, Philadelphia, ZDA, november.

anton	velušček
• Slovenija, kontinuiteta ali diskontinuiteta v poseli-

tvi? Primer: mlajša kamena in bakrena doba. Ig, 
23. 3.

• Dediščina Ostrorogega Jelena. Narodni muzej 
Slovenije, Ljubljana, 18. 4.; OŠ Trnovo, Ljubljana, 
26. 4.; Dolenjski muzej, Novo mesto, 27. 10.

• Das Laibacher Moor/Ljubljansko barje und seine 
Pfahlbauten. Dunaj, Avstrija, 4. 5.

tina	žerjal
• The potential of Slovenian Istria for Roman viticul-

ture and oleoculture. Mednarodni arheološki posvet 
»Vinogradarštvo i maslinarstvo od prapovijesti do 
srednjeg vijeka«, Pula, Hrvaška, 21.–25. 11.

RAZISKOVALnO DELO V TUjInI, šTUDIjSKI 
ObISKI In POTOVAnjA

Dragan	Božič
• Frauenberg pri Lipnici, 12.–13. 5.: udeležba na 

predstavitvi knjige Der norisch-römische Kultplatz 
am Frauenberg in na mednarodnem kolokviju »Blut 
und Wein. Keltisch-römische Kultpraktiken«. 

• Gorica, 27. 9.: pregled inventarjev Giovannija Cos-
sarja, ki jih hranijo Deželni muzeji, in ogled stalne 
arheološke razstave. 

• Gorica, 9. 10.: risanje železnega orodja iz pozno-
latenske zakladne najdbe Vrhovlje pri Kojskem in 
fotografiranje inventarjev Giovannija Cossarja.

• Cetinska krajina, Sinj, Duvanjsko polje, 11.–15. 10: 
udeležba na strokovni ekskurziji po Cetinski krajini 
in na znanstvenem sestanku »Uloga rimske vojske u 
procesu romanizacije provincije Dalmacije« ter ogled 
arheoloških najdišč na obrobju Duvanjskega polja. 

• Gorica, 13. 12.: pregled in fotografiranje Splošnega 
inventarja predmetov zgodovinsko-arheološkega 
odseka Deželnega muzeja v Gorici.

slavko	Ciglenečki
• Luxor, Deir el Bahri, Medinet Habu, Phile, Elephan-

tine, Dush, Qasr el-Gueita, Ain Labakha, El Deir, 
Dendera, Abydos, Egipt, 13.–27. 4.: ogled pozno-
antičnih naselbin in muzejev.

• Barbat, Rab, Kaštelina, Hrvaška, 7.–10. 9.: ogled 
poznoantičnih naselbin. 

janez Dular
• Gradec, Avstrija, 17. 3.: udeležba na okrogli mizi 

»Mittelbronzezeit im Südostalpenraum«.
• Manching, Hochdorf, Mainz, Budenbach, Heune-

burg, Bad Buchau, Unteruhldingen, Nemčija, 5.–14. 
6.: obisk muzejev in središč za eksperimentalno 
arheologijo. 

• Piran, 15. 9.: udeležba na simpoziju »Piceni in 
Evropa«. 

• Blaubeuern, Nemčija, 8.–10. 10.: udeležba na 
plenarnem kolokviju »Frühe Zentralisierungs- und 
Urbanisierungsprozesse in Mitteleuropa«.

jana Horvat
• Trst, Italija, 26. 4.: delovni sestanek s sodelavci 

projekta Mare Adriaticum. 
• Červar, Hrvaška, 2. 8.: ogled arheoloških izkopa-

vanj in delovni sestanek s sodelavci projekta Mare 
Adriaticum.

• Bordeaux, Francija, 2.–13. 10.: delovni obisk in-
štituta Ausonius na univerzi v Bordeauxu v okviru 
mednarodnega projekta Proteus.

• Pozzalo, Italija, 19.–22. 11.: udeležba na mednaro-
dnem srečanju na temo Oskrba sredozemskih mest: 
skladišča in davki. 

tjaša	Korenčič
• Basel, Švica, 3.–7. 7.: udeležba na »Practical course: 

Identification of Archaeological Plant Remains«, 
IPAS, Basel University.

• Ljubljana, 12.–15. 9.: udeležba na 4. slovenskem 
simpoziju o rastlinski biologiji.

Andrej Pleterski
• Nemčija, 5.–10. 2.: delovni obisk Berlina in Le-

ipziga, predavanja, ogled muzejev in dogovori o 
nadaljnjem sodelovanju.

Marjeta Šašel Kos
• Dunaj, Avstrija, 24.–26. 10.: sestanek na Avstrij-

skem inštitutu za arheologijo s Petrom Scherrerjem 
o projektu FERCAN ter na dunajski univerzi (Inšti-
tut za staro zgodovino in epigrafiko) z Ekkehardom 
Webrom o skupnem delu na novi izdaji CIL.
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sneža	tecco	hvala
• Besançon, Dijon, Pariz, Francija 6.–10. 3.: študijski 

obisk v okviru sodelovanja pri projektu ArchaeDyn 
– ACI Espaces et Territoires: »Dynamique spatiale 
du peuplement et ressources naturelles: vers une 
analyse intégrée dans le long terme, de la Préhistoi-
re au Moyen Âge« (CNRS, Ministrstvo za znanost 
Republike Francije).

• Trst, Italija, 26. 4.: delovni sestanek s sodelavci 
projekta Mare Adriaticum. 

• Červar, Hrvaška, 2. 8.: ogled arheoloških izkopa-
vanj in delovni sestanek s sodelavci projekta Mare 
Adriaticum.

julijana	visočnik
• München, Nemčija, 16. 1.–3. 2.: študij v knjižnici 

DAI AEK in obisk predavanj na tamkajšnji uni-
verzi.

• Mentana, Italija, 14.–19. 5.: šola epigrafike (orga-
nizacija: univerza v Bologni, AIEGL).

• München, Nemčija, 19. 9.–6. 10.: študij v knjižnici 
DAI AEK.

tina	žerjal
• Drač, 24. 9.–2. 10.: udeležba na kongresu združenja 

Rei Cretariae Romanae Fautores.
• Frankfurt, Nemčija, avgust: delovni obisk knjižnice 

inštituta Römisch-Germanische Kommission.

PEDAGOšKO DELO

Maja	andrič
• Paleobotanika. Predavanja na Oddelku za arheolo-

gijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.

slavko	Ciglenečki
• Arheologija zgodnjega srednjega veka. Predavanja 

na Oddelku za arheologijo Filozofske fakultete 
Univerze v Ljubljani.

Andrej Pleterski
• Arheologija zgodnjega srednjega veka. Predavanja, 

proseminar in seminar na Oddelku za arheologijo 
Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.

MEnTORSTVO

slavko	Ciglenečki je bil mentor magistrandkam Maji 
Bausovac, Tini Milavec in Zvezdani Modrijan ter 
somentor ˝magistrandki Saši Čaval in magistrandu 
Maksimiljanu Sagadinu.

janez Dular je bil mentor mladi raziskovalki Luciji 
Grahek.

jana Horvat je bila mentorica mladi raziskovalki 
Tini Žerjal.

Andrej Pleterski je bil mentor doktorandu Benjaminu 
Štularju ter mentor več seminarskih in diplomskih 
nalog na Oddelku za arheologijo Filozofske fakultete 
Univerze v Ljubljani.

Marjeta Šašel Kos je bila mentorica doktorandki Ju-
lijani Visočnik ter somentorica doktorandki Jadranki 
Cergol iz Trsta, ki pripravlja disertacijo na Oddelku za 
klasično filologijo ljubljanske univerze.

anton	velušček je bil mentor mladi raziskovalki Tjaši 
Korenčič.

IZbRAnA bIbLIOGRAfIjA, vir: vzajemna baza podatkov CObISS/CObIb

članKi	in	DRuGi	sestavni	Deli

izvirni	znanstveni	članek

ČUFAR, Katarina, KORENČIČ, Tjaša, TRAJKOVIĆ, 
Jelena. Drvo s tri arheološka nalazišta u Hrvatskoj i 
mogućnosti njegova istraživanja = Wood from three 
archaeological sites in Croatia and its research poten-
tial. Drv. ind., 2006, vol. 57, br. 2, str. 67–73, fotogr., 
graf. prikazi. 

DJURA JELENKO, Saša, VISOČNIK, Julijana. Rimski 
kamniti spomeniki slovenske Koroške. Arheol. vestn., 
2006, letn. 57, str. 345–415, ilustr. 

DOLENC VIČIČ, Andreja. Neobjavljena Winklerjeva in 

Abramićeva raziskovanja Petovione. Arheol. vestn., 
2006, letn. 57, str. 183–218, ilustr., pril. 

DULAR, Janez. Železnodobno naselje in grobišča na 
Libni: topografija in viri. Arheol. vestn., 2006, letn. 
57, str. 163–181, ilustr., pril. 

PAVLIN, Primož. Poznobronastodobni jezičastoročajni 
srp iz Velikega Bukovca = Late Bronze Age sickle from 
Veliki Bukovec. Podravina (Samobor), svib. 2006, vol. 
5, br. 9, str. 131–135, risba, zvd. 

PAVLIN, Primož. Srednjebronastodobni levoročni jezi-
častoročajni srpi in meč iz Ljubljanice. Arheol. vestn., 
2006, letn. 57, str. 69–83, ilustr. 

PLETERSKI, Andrej. Poliški tročan. Stud. mythol. Slav., 
2006, 9, str. 41–58, ilustr. 
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ŠTULAR, Benjamin. Mali grad večji in starejši. Kamniški 
zb., 2006, letn. 18, str. 223–233, ilustr. 

TURK, Ivan, BLACKWELL, Bonnie A.B., TURK, 
Janez, PFLAUM, Miran. Résultats de l’analyse to-
mographique informatisée de la plus ancienne flute 
découverte a Divje babé I (Slovénie) et sa position 
chronologique dans le contexte des changements 
paléoclimatiques et paléoenvironnementaux au cours 
du dernier glaciaire = Results of computer tomography 
of the oldest suspected flute from Divje babé I (Slo-
venia) and its chronological position within global 
palaeoclimatic and palaeoenvironmental change du-
ring last Glacial. Anthropolog. (Paris), 2006, 110, str. 
293–317, ilustr. 

TURK, Ivan. Prispevek Divjih bab I (Slovenija) h 
kronologiji mlajšega pleistocena med alpskim in 
dinarskim svetom. Arheol. vestn., 2006, letn. 57, str. 
9–68, ilustr. 

Kratki znanstveni prispevek

ŠTULAR, Benjamin. Napovedovanje preteklosti Bistri-
ške ravni. Kamniški zb., 2006, letn. 18, str. 235–237, 
ilustr. 

strokovni	članek

BOŽIČ, Dragan. Hrana in stanovanje : pripoved pozno-
rimskih zakladnih najdb orodja iz Slovenije. Inštitut za 
arheologijo. http://www.zrc-sazu.si/iza/Si/pageloader.
html?Naslov_IZA.html. 

HORVAT, Jana, PETERLE UDOVIČ, Pavla. Vrhnika. 
Vars. spomenikov Poroč., 2006, št. 42: 2005, str. 
188–190, ilustr. 

MASON, Phil, GRAHEK, Lucija, BRICELJ, Maja, PIN-
TÉR, Ildikó, ČAVAL, Saša. Griblje. Vars. spomenikov 
Poroč., 2006, št. 39/41: 2000/2004, str. 55–56. 

PLETERSKI, Andrej. Medno. Vars. spomenikov Poroč., 
2006, št. 42: 2005, str. 89–90, risba. 

PLETERSKI, Andrej. Strahomer. Vars. spomenikov Po-
roč., 2006, št. 42: 2005, str. 142–143, fotogr. 

objavljeni znanstveni prispevek na konferenci 

ŠAŠEL KOS, Marjeta. The Illyrian history of Appian and 
migrations of peoples. V: ANGELI BERTINELLI, 
Maria Gabriella (ur.), DONATI, Angela (ur.). Le vie 
della storia : migrazioni di popoli, viaggi di individui, 
circolazione di idee nel Mediterraneo antico : atti del 
II incontro internazionale di storia antica : (Genova 
6–8 ottobre 2004), (Serta antiqua et mediaevalia, 9), 
(Storia antica, 5). Roma: G. Bretschneider, 2006, str. 
[175]–192, zvd. 

TECCO HVALA, Sneža, PEHANI, Peter, PODOBNI-
KAR, Tomaž. Web GIS for archaeological heritage 
management. V: Kulturelles Erbe und Neue Techno-
logien : Archäologie und Computer : Workshop 10, 

7.–10. November 2005. Wien: Magistrat der Stadt 
Wien, MA 7, Referat Stadtarchäologie, [2006, cop. 
2005], str. 1–6, ilustr. 

samostojni	znanstveni	sestavek	ali	poglavje	v	mono-
grafski publikaciji

ANDRIČ, Maja. Ali lahko analiza pelodnega zapisa v 
kulturni plasti arheološkega najdišča pove, kakšna 
vegetacija je rasla v okolici? Primer: Resnikov prekop. 
V: VELUŠČEK, Anton (ur.).  Resnikov prekop : naj-
starejša koliščarska naselbina na Ljubljanskem barju 
= the oldest pile-dwelling settlement in the Ljubljan-
sko barje, (Opera Instituti archaeologici Sloveniae, 
10). Ljubljana: Inštitut za arheologijo ZRC SAZU: 
= Institute of archaeology at ZRC SAZU: Založba 
ZRC: = ZRC Publishing, 2006, str. 103–113, graf. 
prikazi, tabele. 

ANDRIČ, Maja. Praproče pollen core and Holocene ve-
getation change in northern Istria = Peludna jezgra iz 
Praproča i promjene vegetacije za holocena u sjevernoj 
Istri. V: MIRACLE, Preston T. (ur.), FORENBAHER, 
Stašo (ur.). Prehistoric herders of northern Istria : the 
archaeology of Pupićina Cave. Vol. 1 : arheologija 
Pupićine peći. Sv. 1, (Monografije i katalozi, 14). Pula: 
Arheološki muzej Istre, 2006, str. 31–62. 

ČUFAR, Katarina, KORENČIČ, Tjaša. Raziskave lesa z 
Resnikovega prekopa in radiokarbonsko datiranje. V: 
VELUŠČEK, Anton (ur.). Resnikov prekop : najsta-
rejša koliščarska naselbina na Ljubljanskem barju = 
the oldest pile-dwelling settlement in the Ljubljansko 
barje, (Opera Instituti archaeologici Sloveniae, 10). 
Ljubljana: Inštitut za arheologijo ZRC SAZU: = In-
stitute of archaeology at ZRC SAZU: Založba ZRC: 
= ZRC Publishing, 2006, str. 123–127, tabeli. 

CIGLENEČKI, Slavko. Insediamenti ostrogoti in Slo-
venia. V: BUORA, Maurizio (ur.), VILLA, Luca 
(ur.). Goti nell’arco alpino orientale, (Archeologia di 
frontiera, 5). [Udine]: Societa Friulana di Archeologia; 
[Trieste]: Editreg, 2006, str. 107–122, ilustr. 

HORVAT, Jana. Arheološki sledovi v slovenskem vi-
sokogorju. V: CEVC, Tone (ur.). Človek v Alpah : 
desetletje (1996–2006) raziskav o navzočnosti človeka 
v slovenskih Alpah. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC 
SAZU, 2006, str. 21–40, zvd., skice, fotogr. 

PAVLIN, Primož. Grac pri Selih pri Zajčjem Vrhu. V: 
 TOMAŽ, Alenka (ur.). Od Sopota do Lengyela : pri-
spevki o kamenodobnih in bakrenodobnih kulturah 
med Savo in Donavo : contributions to stone age 
and copper age cultures between the Sava and the 
Danube, (Annales Mediterranea). Piran: Univerza na 
Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper, 
Inštitut za dediščino Sredozemlja, Založba Annales, 
2006, str. 211–227, ilustr. 

PLETERSKI, Andrej. Police na Tolminskem – prva 
“ciganska” vas na Slovenskem?. V: JERŠE, Sašo (ur.), 
MIHELIČ, Darja (ur.), ŠTIH, Peter (ur.). Med srednjo 
Evropo in Sredozemljem : Vojetov zbornik. Ljubljana: 
Založba ZRC, ZRC SAZU, 2006, str. 33–45, ilustr. 
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PLETERSKI, Andrej. Zgodnjesrednjeveška poselitev Na 
Bleku pod planinskim domom na Krvavcu : predhodno 
poročilo o arheologiji povedke. V: CEVC, Tone (ur.). 
Človek v Alpah : desetletje (1996–2006) raziskav o 
navzočnosti človeka v slovenskih Alpah. Ljubljana: 
Založba ZRC, ZRC SAZU, 2006, str. 150–170, graf. 
prikazi, fotogr. 

ŠAŠEL KOS, Marjeta. Die Eroberung der südöstlichem 
Alpenregionen und Illyricums. V: HUMER, Franz (ur.). 
Legionsadler und Druidenstab : vom Legionslager zur 
Donaumetropole : [Sonderausstellung aus Anlass des 
Jubiläums “2000 Jahre Carnuntum”, Archaölogisches 
Museum Carnuntinum, Bad Deutsch-Altenburg, 21. 
März 2006–11. November 2007], ([Katalog des Nie-
derösterreichischen Landesmuseums], Neue Folge, Nr. 
462). [St. Pölten]: Amt der NÖ Landesregierung, Abt. 
Kultur und Wissenschaft; [Wien]: Archäologischer 
Park Carnuntum, [2006]–, 2006, [1]: Textband, str. 
167–169, ilustr. 

ŠAŠEL KOS, Marjeta. Centenarians in the Emona area 
and the adjacent Norican and Pannonian regions. V: 
ANGELI BERTINELLI, Maria Gabriella (ur.), DO-
NATI, Angela (ur.). Misurare il tempo, misurare lo 
spazio : atti del colloquio AIEGL – Borghesi 2005, 
(Epigrafia e antichita, 25). Faenza: Fratelli Lega, cop. 
2006, str. [175]–197, zvd., fotogr. 

ŠTULAR, Benjamin. Prostor blejskih planin v srednjem 
veku. V: CEVC, Tone (ur.). Človek v Alpah : desetletje 
(1996–2006) raziskav o navzočnosti človeka v sloven-
skih Alpah. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 
2006, str. 230–241, ilustr. 

ŠTULAR, Benjamin. Analiza gospodarskega zaledja v 
arheologiji krajin. V: PERKO, Drago (ur.), NARED, 
Janez (ur.), ČEH, Marjan (ur.), HLADNIK, David (ur.), 
KREVS, Marko (ur.), PODOBNIKAR, Tomaž (ur.), 
ŠUMRADA, Radoš (ur.). Geografski informacijski 
sistemi v Sloveniji 2005–2006. Ljubljana: Založba 
ZRC, 2006, str. 199–210, ilustr. 

TOŠKAN, Borut, DIRJEC, Janez. Ostanki sesalske 
favne na Resnikovem prekopu, Ljubljansko barje. V: 
VELUŠČEK, Anton (ur.). Resnikov prekop : najsta-
rejša koliščarska naselbina na Ljubljanskem barju = 
the oldest pile-dwelling settlement in the Ljubljansko 
barje, (Opera Instituti archaeologici Sloveniae, 10). 
Ljubljana: Inštitut za arheologijo ZRC SAZU: = In-
stitute of archaeology at ZRC SAZU: Založba ZRC: 
= ZRC Publishing, 2006, str. 139–154, graf. prikazi, 
tabele, fotogr. 

TOŠKAN, Borut, DIRJEC, Janez. Veliki sesalci = Large 
mammals. V: GASPARI, Andrej (ur.). Zalog pri Ver-
du : tabor kamenodobnih lovcev na zahodnem robu 
Ljubljanskega barja : Stone Age hunters’ camp at the 
western edge of the Ljubljansko barje, (Opera Instituti 
archaeologici Sloveniae, 11). Ljubljana: Inštitut za 
arheologijo ZRC SAZU: = Institute of archaeology at 
ZRC SAZU: Založba ZRC: = ZRC Publishing, 2006, 
str. 165–188, graf. prikazi, tabele, fotogr. 

VELUŠČEK, Anton. Resnikov prekop – sondiranje, 
arheološke najdbe, kulturna opredelitev in časovna uvr-
stitev. V: VELUŠČEK, Anton (ur.). Resnikov prekop : 

najstarejša koliščarska naselbina na Ljubljanskem 
barju = the oldest pile-dwelling settlement in the Lju-
bljansko barje, (Opera Instituti archaeologici Sloveni-
ae, 10). Ljubljana: Inštitut za arheologijo ZRC SAZU: 
= Institute of archaeology at ZRC SAZU: Založba 
ZRC: = ZRC Publishing, 2006, str. 19–85, ilustr. 

VELUŠČEK, Anton. Une roue et un essieu néoli-
thiques dans le marais de Ljubljana (Slovénie). V: 
PÉTREQUIN, Pierre (ur.). Premiers chariots, premiers 
araires : la diffusion de la traction animale en Europe 
pendant les IVe et IIIe millénaires avant notre ere, 
(Monographie du CRA, 29). Paris: CNRS Éditions, 
cop. 2006, str. 39–45, ilustr. 

VELUŠČEK, Anton. Uvod. V: VELUŠČEK, Anton (ur.). 
Resnikov prekop : najstarejša koliščarska naselbina 
na Ljubljanskem barju = the oldest pile-dwelling 
settlement in the Ljubljansko barje, (Opera Instituti 
archaeologici Sloveniae, 10). Ljubljana: Inštitut za 
arheologijo ZRC SAZU: = Institute of archaeology 
at ZRC SAZU: Založba ZRC: = ZRC Publishing, 
2006, str. 15–18. 

samostojni	 strokovni	 sestavek	ali	poglavje	v	mono-
grafski publikaciji

HORVAT, Jana. Arheološke raziskave v slovenskem 
visokogorju. V: CEVC, Tone (ur.). Človek v Alpah : 
desetletje (1996–2006) raziskav o navzočnosti človeka 
v slovenskih Alpah. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC 
SAZU, 2006, str. 13–20, fotogr. 

ŠAŠEL KOS, Marjeta. A few remarks concerning the 
archaiologia of Nauportus and Emona: the Argonauts. 
V: KOKOLE, Metoda (ur.), MUROVEC, Barbara (ur.), 
ŠAŠEL KOS, Marjeta (ur.), TALBOT, Michael (ur.). 
Mediterranean myths from classical antiquity to the 
eighteenth century. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC 
SAZU, 2006, str. 13–20, zvd. 

MOnOGRaFije	in	DRuGa	zaKljučena	
DELA

Znanstvena monografija

LUTHAR, Oto, ŠAŠEL KOS, Marjeta, GROŠELJ, Na-
da, POBEŽIN, Gregor. Zgodovina historične misli : 
od Homerja do začetka 21. stoletja. Ljubljana: ZRC 
SAZU, Založba ZRC, 2006. 694 str., ilustr. 

Priročnik,	slovar,	leksikon,	atlas,	zemljevid

CIGALE, Dejan, CIGLENEČKI, Slavko, JOVANOVIĆ, 
Alenka, KLADNIK, Drago, LAMPIČ, Barbara, LOR-
BER, Oži, MIHEVC, Bibijana, NATEK, Marjeta, 
ORŠANIČ, Hrvoje Teo, SEVER, Bela, BOLE, David, 
DEJAK, Vlasta, KLENOVŠEK, Dušan, POČKAR, 
Ivanka, POLAJNAR FRELIH, Nataša, RATAJ, Jože, 
ROŽMAN, Helena, SLATNER, Mohor, ŠKOFIC, 



Jožica, ŠLIBAR, Vladimir, KLADNIK, Drago (ur.), 
MIHEVC, Bibijana (ur.). Posavje in Posotelje : A–Ž : 
enciklopedični priročnik za popotnika, (Zbirka Slove-
nija total). Ljubljana: ZRC, ZRC SAZU, 2006. [24], 
246 str., fotogr. 

Katalog razstave

DJURA JELENKO, Saša, VISOČNIK, Julijana. Kamni 
govorijo : rimski kamniti spomeniki na Koroškem. 
Slovenj Gradec: Koroški pokrajinski muzej, 2006. 
97 str., ilustr. 

HORVAT, Jana. Dekle je po vodo šlo --- : rimski vodnjak 
iz Suhadol. Kamnik: Medobčinski muzej, 2006. 43 
str., ilustr. 

znanstveni	film,	zvočni	ali	video	posnetek

ČAUSIDIS, Nikos, PLETERSKI, Andrej. Tragovi na 
perunoviot kult vo Makedonija = Sledovi perunovega 
kulta v Makedoniji. Ljubljana: Avdiovizualni 
laboratorij Inštituta za slovensko narodopisje ZRC 
SAZU, [2006], p 1989. 1 video DVD (23 min), barve, 
zvok. 

SUMMARY

The research work of the Institute is conducted within 
the scope of a basic program, which combines the fol-
lowing investigations: Palaeolithic research, Neolithic 
and Eneolithic research, an investigation of fortified 
Prehistoric settlements in the Dolenjska region (Lower 
Carniola), an investigation of La Tène culture in central 
and eastern Slovenia, researches in Roman provincial 
archaeology in the south-eastern Alpine region, an 
investigation of settlement throughout the eastern 
Alpine region during the Late Roman period, a study 
of Roman inscriptions in Slovenia and a study of the 

Early Medieval period in eastern Alpine region and 
its outskirts.
Archaeological, dendrochronological research ef-
forts, archaeozoological and pollen analyses on the 
Ljubljansko barje continued at several pile dwelling 
settlement sites. Two new research projects has been 
started in 2006.
The Institute published the journal Arheološki vestnik 
57 (2006) and two issues of the Opera Instituti Ar-
chaeologici Sloveniae.
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Akad. prof. dr. Rajko Bratož, izr. prof. dr. Stane Granda, 
dr. Eva Holz, (predsednica), izr. prof. dr. Dušan Kos, 
dr. Branko Marušič, akad. prof. dr. Vasilij Melik, prof. 
dr. Darja Mihelič. 

PERSOnALnA SESTAVA

Predstojnica: prof. dr. Darja Mihelič, znanstvena 
svetnica. 
Znanstveni svetniki: izr. prof. dr. Stane Granda, dr. Eva 
Holz, izr. prof. dr. Dušan Kos. 
Višji znanstveni sodelavci: doc. dr. Boris Golec, 
dr. Miha Kosi, doc. dr. Petra Svoljšak. 
Znanstvena sodelavca: dr. Matjaž Bizjak, doc. dr. Miha 
Preinfalk. 
Asistentka z magisterijem: dr. Katarina Keber. 
Asistenta: Neva Makuc, Miha Seručnik (od 1. 11.). 
Strokovna sodelavka: Barbara Šterbenc Svetina. 

TEMELjnE RAZISKAVE

Zgodovinski inštitut Milka Kosa preučuje slovensko 
zgodovino do konca prve svetovne vojne. Inštitutsko 
delo zajema štiri tematske sklope: objava virov za 
slovensko zgodovino; topografija in kolonizacija slo-
venskega ozemlja; gospodarska, družbena, kulturna, 
vsakdanja zgodovina slovenskega prostora in njegovih 
prebivalcev; problemi slovenske zgodovine 19. in 
20. stoletja. Raziskave so raziskovalci uresničevali v 
programsko-projektni obliki. 

Temeljne raziskave slovenske kulturne preteklosti 
Vodja programske skupine: D. Mihelič. 
Sodelavci: M. Bizjak, B. Golec, S. Granda, E. Holz, 
D. Kos, M. Kosi.
Mladi raziskovalki: K. Keber, N. Makuc. 
Strokovna sodelavka: B. Šterbenc Svetina.

Študije za sintezo zgodovine slovenskih mest v dobi 
fevdalizma (do 1848) 
Vodja projekta: M. Kosi. 
Sodelavec: B. Golec. 
Strokovna sodelavka: B. Šterbenc Svetina. 

Slovenska vojska. Kratka zgodovina – dolga tradicija? 
(do 15. 8.)
Vodja projekta: P. Svoljšak.

Življenje in delo pomembnih osebnosti severovzhodne 
Slovenije 
Vodja projekta: A. Vovko (Inštitut za kulturno zgo-
dovino).
Sodelavec iz Zgodovinskega inštituta Milka Kosa: 
M. Preinfalk. 

Preoblikovanje spomina / Propaganda in komemo-
racija kot sestavni del 1. svetovne vojne 
Vodja projekta: O. Luthar (Filozofski inštitut). 
Sodelavka iz Zgodovinskega inštituta Milka Kosa: 
P. Svoljšak. 

Stalnice in prelomi v zgodovini slovenskega prostora 
(od 1. 9.)
Vodja projekta: I. Grdina (Inštitut za kulturno zgo-
dovino).
Sodelavca iz Zgodovinskega inštituta Milka Kosa: 
M. Bizjak, M. Preinfalk.

Vojaki iz slovenskega prostora na tujih tleh v prete-
klosti (od 1. 6.)
Vodja projekta: S. Granda.
Sodelavci iz Zgodovinskega inštituta Milka Kosa: 
M. Bizjak, M. Kosi, D. Mihelič, M. Preinfalk, D. Kos, 
K. Keber.
Strokovna sodelavka: B. Šterbenc Svetina.

Za svobodo domovine – fronta v Julijcih 1915–1917 
(od 1. 6.)
Vodja projekta: P. Svoljšak.
Sodelavka iz Zgodovinskega inštituta Milka Kosa: 
K. Keber.

Vojaško-civilni odnosi v Sloveniji med obema voj-
nama
Vodja projekta: dr. Jurij Perovšek (Inštitut za novejšo 
zgodovino).
Sodelavka iz Zgodovinskega inštituta Milka Kosa: 
P. Svoljšak.

M. Bizjak je zaključil pripravo znanstvenokritične 
izdaje Briksenških urbarjev za gospostvo Bled. Urbarji 
so izšli v inštitutski zbirki Thesaurus memoriae, Fontes. 
Nadaljeval je z delom na ediciji srednjeveških listin iz 
turjaškega arhiva. Raziskoval in pripravljal za izdajo je 
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srednjeveške obračune freisinške škofije za gospostvi 
Škofja Loka in Klevevž. Prvi del obračunov je izšel 
v letu 2006, drugi del je bil oddan za tisk, ostali bodo 
periodično sledili.
B. Golec je objavil dve razpravi in dve poglavji v znan-
stveni monografiji, od tega tri objave v tujini in eno v 
domači periodiki, dve v slovenskem ter dve v nemškem 
jeziku. Vsebinsko so obravnavale deželo Štajersko v 
18. stoletju, s poudarkom na etnično-jezikovnih spre-
membah, ki so bile najopaznejše v mestnih okoljih; 
meščanske naselbine na Slovenskem in njihov odnos 
do protiturških utrdb; Senožeče in Prem ter kužni epi-
demiji v Črnomlju proti koncu 17. stoletja. Raziskoval 
je zgodovino mest v Beli krajini in fenomen kajžarskih 
urbanih naselbin ter objavil razpravo o slovensko 
pisanih urbarjih in urbarskih registrih med 17. in 19. 
stol. Zbiral in vrednotil je gradivo za zgodovinski atlas 
slovenskih mest. Delo se je osredotočilo na obdelavo 
zbranega gradiva za mesta Lož, Metliko, Črnomelj in 
Krško ter se deloma navezovalo še na odprta vprašanja 
o Višnji Gori. Proučeval je tudi neznane plati Valva-
sorjevega življenja in potomstva.
S. Granda je raziskoval slovenstvo v predmarčnem 
obdobju, zlasti njegove izraze v glasbi. Raziskal je prvo 
slovensko javno koncertiranje na Dunaju in pripravil 
ustrezno objavo z notami in besedilom Popotnika. 
Nadaljeval je tudi z raziskavami Primičevega kroga 
ter njegovih zvez z Urbanom Jarnikom glede rabe 
besede Slovenija.
E. Holz je nadaljevala redakcijsko delo za objavo 
zvezka Zgodovina prometa I. Ukvarjala se je z vpra-
šanjem nacionalnih odnosov med Italijani, Nemci in 
Slovenci v zadnjem desetletju 19. stoletja. Primerjala 
je poročila o skoraj tragikomičnih dogodkih v letu 
1899, ko so slovenske kraje obiskali praški študentje. 
O dogajanju je poročala večina takratnega časopisja 
v monarhiji.
D. Kos je objavil znanstveno monografijo o pozno-
srednjeveškem plemstvu na Kranjskem in Spodnjem 
Štajerskem in znanstvenokritično edicijo izolskih 
statutov od 14. do 18. stoletja. Nadaljeval je delo za 
temeljne antropološke raziskave. Raziskoval je sim-
bolne in pomenske podobe izolskega statuta iz leta 
1360. Pripravil je delovni načrt za temeljne heraldične 
raziskave. Evidentiral je literaturo in del objavljenih 
virov o slovenskem plemstvu v vojaških pohodih na 
tujem v srednjem veku.
M. Kosi je preučeval predzgodovino in zgodnje faze 
urbanizacije na Slovenskem (8.–13. stoletje) na pri-
merih Kranja, Slovenj Gradca in Gorice. Pripravil 
je študijo o centralnih naseljih neagrarnega značaja 
v zgodnjem srednjem veku. Nadaljeval je z raziska-
vami križarskega gibanja in križarskih viteških redov 
v vzhodnoalpskem prostoru. Uredil je besedilo za 
izdajo knjige Andreja Komaca, Od mejne grofije do 
dežele. Ulrik III. Spanheim in Kranjska v 13. stoletju, 
zanjo izdelal zemljevide, tabele in register. Pripravil 
je razpravi Morejska kronika in koroški vojvoda v bitki 

pri Pelagoniji leta 1259; Posavinje med Kranjsko in 
Štajersko (11.–14. stoletje). 
K. Keber je končala, oddala in 12. 6. zagovarjala dok-
torsko disertacijo Epidemije kolere in njihov vpliv na 
razvoj zdravstvenega sistema v 19. stoletju na Kranj-
skem na Oddelku za zgodovino Filozofske fakultete 
Univerze v Ljubljani. Raziskovala je tudi epidemije 
med prvo svetovno vojno na soški fronti in njenem 
slovenskem zaledju ter nalezljive bolezni med sloven-
skimi vojaki v drugi polovici 19. in na začetku dvaj-
setega stoletja.
N. Makuc je pripravljala doktorsko disertacijo Furlan-
ska historiografija in slovenska zgodovina. V povezavi 
z njo je raziskovala srednjeveško in novoveško historio-
grafijo in za objavo pripravila tri znanstvene članke. 
D. Mihelič je v inštitutski zbirki Thesaurus memori-
ae, Fontes objavila znanstvenokritično izdajo četrte 
najobsežnejše (trinajste) piranske notarske knjige od 
1298 do 1317. Nadaljevala je delo na prepisih četrtega, 
petega, sedmega, osmega in sedemnajstega piranskega 
notarskega kodeksa. V problematiko gospodarske 
zgodovine je posegla z raziskavami o dolžinskih me-
rah za blago v prvi polovici 16. stoletja, o zgodovini 
ribolova in solinarstva v Piranskem zalivu, v vprašanja 
politične zgodovine pa s preučevanjem oblasti in etnič-
ne strukture v severozahodni Istri od srednjega veka 
dalje. Raziskovala je omembe in odnos do ciganov v 
slovenskem ljudskem izročilu. Evidentirala je vire in 
literaturo o sodelovanju slovenskih prednikov v voja-
ških operacijah zunaj slovenskega prostora.
M. Preinfalk je objavil nemško izdajo svoje odmevne 
monografije o Auerspergih: Auersperg. Geschichte ei-
ner europäischen Familie. Posvečal se je genealoškim 
raziskavam plemstva na Slovenskem in v nekdanji 
avstro-ogrski monarhiji. 
M. Seručnik je raziskoval problematiko boja proti 
trtni uši na Kranjskem in socialne razsežnosti tega 
škodljivca. Raziskava je osredotočena na vinorodni 
območji Dolenjske ter Vipavske doline. 
P. Svoljšak je analizirala in poglabljala problematiko 
civilnega prebivalstva na soškem bojišču in o tem ob-
javila razpravo v monografiji Tolminsko mostišče I, II. 
Posebno pozornost je posvetila nekaterim vprašanjem 
italijanske okupacije slovenskega ozemlja med prvo 
svetovno vojno. Opravila je analizo in delno rekon-
strukcijo vplivov 1. svetovne vojne na oblikovanje 
in poglabljanje kolektivnega spomina. Pripravila je 
študijo o odnosu države (Kraljevine SHS) do veteranov 
prve svetovne vojne, združenih v Zvezo bojevnikov. Za 
tisk je pripravila razpravo o predzgodovini slovenske 
vojske v času 1. svetovne vojne. Zbrala je relevantno 
literaturo za elaborat o vojaški justici v Avstro-Ogrski 
med 1. svetovno vojno in njenem vplivu na bojno moč 
na soškem bojišču. Za študijo Slovenska vojska nepo-
sredno po sklepu prve svetovne vojne do vidovdanske 
ustave je zbrala relevantno zgodovinsko in spominsko 
literaturo ter se lotila delne analize posameznih del, kar 
je omogočilo postavitev ogrodja končnega besedila.

dr. D. Kos

dr. M. Kosi

N. Makuc

dr. M. Preinfalk

dr. P. Svoljšak

B. Šterbenc 
Svetina
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DRUGO DELO In DEjAVnOSTI 

V okviru Inštituta je potekalo spremljanje slovenske 
zgodovinske literature. Nadaljevala oz. oblikovala se 
je bibliografija slovenske zgodovine za obdobja, ki jih 
obravnavajo raziskovalci Inštituta, torej od pozne anti-
ke in zgodnjega srednjega veka do konca prve svetovne 
vojne ter deloma za obdobje med obema svetovnima 
vojnama. Bibliografija, ki je nastajala sproti v delovni 
obliki, zavzema raznovrstno problematiko: politično, 
gospodarsko, socialno, cerkveno zgodovino, prispevke, 
ki nastajajo na področju lokalne zgodovine, teorijo 
zgodovine. Prostorsko posega na celoten slovenski 
etnični prostor ter se ne omejuje s sedanjimi mejami 
Republike Slovenije. V prihodnje se bo razširjala tudi 
na dosežke evropskih zgodovinopisij, da bo podoba 
bibliografije slovenske zgodovine čim širša ter zato 
tudi bolj podrobna. Delo je potekalo tako s pomočjo 
zapisov v COBISS-u kot z rednim spremljanjem 
izhajajočih prispevkov v znanstvenem, strokovnem 
in poljudnem tisku. S sodelovanjem z oddelkoma za 
zgodovino na Filozofski fakulteti v Ljubljani ter na 
Pedagoški fakulteti v Mariboru bo pregled vseboval 
tudi neobjavljena dela, to je diplomske, magistrske in 
doktorske naloge. Zbrana bibliografija bo v pomoč ter 
informacijo raziskovalcem slovenske zgodovine. 
Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU ima v 
Raziskovalni postaji ZRC SAZU v Novi Gorici sode-
lavko mlado raziskovalko Nevo Makuc. Postajo vodi 
sodelavec Inštituta v pok. Branko Marušič.

Sodelavci Inštituta ob raziskovalnem delu opravljajo 
tudi druge strokovne naloge:
• M. Bizjak je sodeloval pri prevajanju znanstvenih 

člankov iz nemščine v slovenščino za Zgodovinski 
časopis. 

• B. Golec je član uredniškega odbora inštitutske 
zbirke Thesaurus memoriae, član izvršnega odbora 
Arhivskega društva Slovenije in član uredniškega 
odbora revije Arhivi. Je član Komisije za strokovne 
izpite in nazive v arhivski dejavnosti pri Arhivu Re-
publike Slovenije. Predaval je na tečaju za arhiviste 
pripravnike (1. 2.) in bil član strokovne izpitne ko-
misije (5. 6.). Je član tričlanske komisije za arhivsko 
dejavnost Ministrstva za kulturo, pri Ministrstvu za 
visoko šolstvo, znanost in tehnologijo pa namestnik 
v komisiji za podeljevanje strokovnih nazivov na 
področju muzealstva in arhivov. Je član uredni-
škega odbora nove mednarodne znanstvene revije 
Ekonomska i ekohistorija, ki izhaja na Hrvaškem. 
Septembra je bil v Bratislavi sprejet v članstvo 
mednarodne Komisije za zgodovino in kulturo 
Nemcev v Jugovzhodni Evropi (Kommission für 
die Geschichte und Kultur der Deutschen in Südo-
steuropa). V Kostanjevici je po njegovih napotilih v 
marcu s pomočjo pridobljenih sponzorskih sredstev 
opravljal geofizikalne meritve arheolog dr. Branko 

Mušič. Raziskoval je v Arhivu Republike Slovenije, 
Nadškofijskem arhivu Ljubljana, Zgodovinskem 
arhivu Celje, Škofijskem arhivu Maribor, Arhivu 
HAZU v Zagrebu, Avstrijskem državnem arhivu na 
Dunaju in tamkajšnjem Centralnem arhivu nemške-
ga viteškega reda. Obiskal je tudi nekaj župnijskih 
arhivov.

• S. Granda je predsednik strokovnega sveta Narodne-
ga muzeja, član senata slovenistike na Politehniki 
v Novi Gorici in član uredniškega odbora Kronike. 
Je član Sveta za splošno izobraževanje, v okviru 
katerega je predsednik Komisije za učbenike. Je 
predsednik Programskega sveta RTV Slovenija, član 
Upravnega odbora Javne agencije za raziskovalno 
dejavnost Republike Slovenije in član Strateškega 
sveta Vlade Republike Slovenije za znanost, kulturo 
in izobraževanje.

• E. Holz je članica uredniškega odbora Kronike in 
inštitutske zbirke Thesaurus memoriae.

• K. Keber je članica koordinacijskega odbora Hi-
storičnega seminarja ZRC SAZU, članica komisije 
za strokovno-raziskovalne nazive v humanistiki v 
Arhivu Republike Slovenije, članica uredniškega 
odbora revije Gea. Pri pripravah za tematsko šte-
vilko Kronike o zgodovini Koroške je sodelovala 
pri oblikovanju vsebinskega koncepta.

• D. Kos je redni član na Institut für Österreichische 
Geschichtsforschung, Universität Wien. Raziskoval 
je v več slovenskih knjižnicah in arhivih. 

• M. Kosi je član uredniškega odbora inštitutske 
zbirke Thesaurus memoriae. Pri Novi reviji sodeluje 
pri projektu izdelave slovenskega zgodovinskega 
atlasa. 

• N. Makuc je za potrebe Inštituta in Raziskovalne 
postaje ZRC SAZU v Novi Gorici prevajala znan-
stvene članke, povzetke in predavanja iz slovenščine 
v italijanščino ter skrbela za knjižnico Raziskovalne 
postaje ZRC SAZU. 

• D. Mihelič je članica uredniškega odbora revije 
Annales. Sodelovala je pri uredništvu Vojetovega 
zbornika, posvečenega profesorjevi 80-letnici. Je 
članica odbora mednarodne komisije za zgodovino 
mest in odbora mednarodnega združenja za zgodo-
vino Alp. Sodelovala je v programskem odboru za 
pripravo mednarodnega znanstvenega sestanka v 
Kopru »Interpreti kultur. Dominante in podrejene 
kulture v soočenju«. Je članica upravnega odbora 
Društva visokošolskih profesorjev in odbora Zgo-
dovinskega društva za Južno Primorsko. Je članica 
habilitacijske komisije Fakultete za humanistične 
študije Univerze na Primorskem. Raziskovala je v 
Pokrajinskem arhivu Koper, podružnica Piran.

• M. Preinfalk je odgovorni urednik revije Kronika.
• P. Svoljšak je članica uredniškega odbora Historič-

nega seminarja, založniškega sveta Založbe ZRC in 
članica upravnega odbora Fundacije »Poti miru v 
Posočju«. Bila je podpredsednica Zveze zgodovin-
skih društev Slovenije. 
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KnjIžnICA In DOKUMEnTACIjA

V inštitutu v Ljubljani in v izpostavi v Novi Gorici je 
obsežna tematska knjižnica za vprašanja slovenske 
zgodovine. V Ljubljani se hrani tudi znanstveni del 
rokopisne in knjižne zapuščine Franca in Milka Kosa 
ter Boža Otorepca, v Novi Gorici pa Henrika Tume. 
V letu 2006 je knjižnica pridobila ali kupila okrog 400 
knjižnih enot. Obiskalo jo je skoraj 200 obiskovalcev, 
ki si je izposodilo okrog 190 knjig. 
Knjižnica Raziskovalne postaje ZRC SAZU v Novi 
Gorici šteje 4917 enot, ki so vpisane v posebne in-
ventarne knjige. Študentka Petra Kolenc zaključuje 
pripravo inventarja knjižnice Henrika Tume, ki bo 
objavljen v obliki kataloga. 

PUbLIKACIjE InšTITUTA

• Matjaž Bizjak, Srednjeveški urbarji za Slovenijo 5. 
Urbarji briksenske škofije. 1253–1464. Ljubljana: 
Založba ZRC, ZRC SAZU, 264 str. (Thesaurus 
memoriae, Fontes 3).

• Andrej Komac, Od mejne grofije do dežele: Ulrik 
III. Spanheim in Kranjska v 13. stoletju. Ljubljana: 
Založba ZRC, ZRC SAZU, 324 str. (Thesaurus 
memoriae, Dissertationes 5).

• Darja Mihelič, Piranska notarska knjiga (1298–
1317). Četrti zvezek. The Notary Book from Piran 
(1298–1317). Fourth Volume. Ljubljana: Založba 
ZRC, ZRC SAZU, 240 str. (Thesaurus memoriae, 
Fontes 4).

MEDnARODnO SODELOVAnjE

• Česká akademie věd, Historický ústav, Praga, 
Brno, Češka: sodelovanje Zgodovinskega inštituta 
Milka Kosa z drugimi zgodovinskimi inštituti sre-
dnjeevropskih držav; sodelovanje E. Holz v okviru 
bilateralnega projekta Slovenci in Čehi. Tradicije 
in možnosti sodelovanja malih narodov znotraj 
mnogonacionalnih skupnosti. 

• Forschunginstitut für Historische Grundwissen-
schaften, Karl-Franzens-Universität, Gradec, 
 Avstrija: raziskovalno sodelovanje. 

• Institut für Geschichte, Universität Klagenfurt, 
Celovec, Avstrija: raziskovalno sodelovanje. 

• Institut für Österreichische Geschichtsforschung, 
Universität Wien, Dunaj, Avstrija: raziskovalno in 
publicistično sodelovanje D. Kosa.

• Laboratorio di Storia delle Alpi LabiSAlp, Men-
drisio, Švica: sodelovanje D. Mihelič v okviru 
Mednarodnega združenja za zgodovino Alp. 

• Slovenska teološka akademija v Rimu, Italija: so-
delovanje S. Grande na simpozijih. 

• Slovenski znanstveni inštitut na Dunaju, Avstrija: 
raziskovalno in organizacijsko sodelovanje. 

• Zavod za hrvatsku povijest, Odsjek za povijest 
 Filozofskog fakulteta, Zagreb, Hrvaška: razisko-
valno sodelovanje.

• Universität der Bundeswehr, München, Nemčija: 
organizacijsko in mentorsko sodelovanje M. Bizjaka 
in P. Svoljšak. 

DOKTORSKA In MAGISTRSKA DELA

Katarina Keber
Epidemije kolere in njihov vpliv na razvoj javnega 
zdravstvenega sistema v 19. stoletju na Kranjskem; 
Oddelek za zgodovino Filozofske fakultete Univerze 
v Ljubljani, 12. 6. – doktorsko delo. 

PREDAVAnjA, REfERATI In DRUGI jAVnI 
nASTOPI

Matjaž	Bizjak
• Predstavitev knjige Blaznikov zbornik, Prešernova 

dvorana SAZU, Ljubljana, 19. 1.
• Predstavitev knjige Blaznikov zbornik in predavanje 

Srednjeveški obračuni loškega gospostva v seriji 
Blaznikovih večerov, Škofja Loka, 13. 2.

• Predstavitev monografije Urbarji briksenske škofije 
1253–1464, Srednjeveški urbarji za Slovenijo 5, 
Briksen, Italija, 10. 10.; Ljubljana, 7. 12.

Boris Golec
• Prispevek o zgodovini modernih občin, Val 202, 

Radio Slovenija, 2. 2.
• Der Wandel im ethnischen Gefüge der Steiermark. 

Predavanje na mednarodnem posvetovanju »Wandel 
einer Landschaft. Das ‘lange’ 18. Jahrhundert und 
die Steiermark«, Gradec, Avstrija, 21. 10.

• Valvasorjevi v Krškem – kdaj, kje, kako in s kom? 
Referat na Valvasorjevem kolokviju v Krškem, 15. 
12.

stane	Granda
• Predstavitev knjige Pavle Čelik, Orožništvo na 

Kranjskem, Galerija Fakultete za policijsko-varno-
stne vede, Ljubljana, 10. 1.

• Predstavitev knjig Jože Mlinarič, Studeniški domi-
nikanski samostan ok. 1245–1782 in Jože Maček, 
Mašne in svetne ustanove na Kranjskem in v Av-
strijski Istri, Mohorjeva družba, Ljubljana, 16. 1.

• Predstavitev knjige Napoleon in njegova uprava 
ob vzhodnem Jadranu in na ozemlju vzhodnih Alp 
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1806–1814, Arhiv Republike Slovenije, Ljubljana, 
27. 1.

• Predstavitev knjige Jože Mlinarič, Studeniški do-
minikanski samostan ok. 1245–1782, Pokrajinski 
arhiv, Maribor, 27. 1.

• Predstavitev knjige Tita Kovač–Artemis, Capodi-
strias, Knjigarna Mladinska knjiga, Novo mesto, 
6. 2.

• Predstavitev jubilejnega 10. zbornika Brazde s 
Trmuna, Pokrajinski muzej, Koper, 22. 2.

• Vloga glasbe v razvoju narodne zavesti do 1848. 
leta. Referat na mednarodnem muzikološkem 
simpoziju »Samospev na Slovenskem in slovenski 
samospev v 19. stoletju«, Mestni muzej, Ljubljana, 
24. 2.

• Vprašanje kulture in slovenska resničnost. Referat 
na Posvetovanju Nove revije, Cankarjev dom, 
Ljubljana, 19. 4.

• Predstavitev raziskovalnega dela pokojnega Viktor-
ja Vrbnjaka, Pokrajinski arhiv, Maribor, 6. 5.

• Slovenske globalizacijske izkušnje v preteklosti. 
Referat na posvetovanju ekonomistov Dolenjske 
in Bele Krajine »18. forum odličnosti in mojstrstva 
– Globalizacija in Slovenci«, Otočec, 26. 5.

• Rusko-slovenski odnosi v 19. stoletju. Referat na 
mednarodnem simpoziju »Rusko-slovenski stiki«, 
Ruska akademija znanosti, Moskva, Rusija, 31. 5.

• Predstavitev knjige Boris Gombač, Na drugi strani, 
Prešernova dvorana SAZU, Ljubljana, 12. 5.; Klub 
slovenskih izobražencev, Trst, Italija, 26. 6.

• Pogovor na tržaškem radiu RAI o knjigi Boris 
Gombač, Na drugi strani, Trst, Italija, 26. 6.

• Odnos Viktorja Vrbnjaka do prekmurske problema-
tike. Predavanje, Pokrajinski muzej, Murska Sobota, 
28. 6.

• Predstavitev knjige Mlinaričev zbornik, Pokrajinski 
arhiv, Maribor, 29. 6.

• Kuret in Göthova topografija. Referat na mednaro-
dnem simpoziju »Ljudska kultura med tradicijo in 
rekonstrukcijo. In Honorem Niko Kuret«, Glavna 
dvorana SAZU, Ljubljana, 7. 9.

• Torošev odnos do Italijanov. Predavanje na Toro-
ševem simpoziju, Rim, Italija, 12. 9.

• Predstavitev knjige Samo Kristen, Meje in misije, 
Hotel Union, Ljubljana, 16. 9.

• Ljubljana v času papeža Pija II. (Eneja Silvia Pi-
ccolominija). Referat na mednarodnem simpoziju 
»Kulturna krajina: primerjava med Sieno in Lju-
bljano«, Mestni muzej, Ljubljana, 12. 10.

• Anastasius Grün – Unternehmer. Referat na sim-
poziju »Symposium zum 200. Geburtstag von Ana-
stasius Grün (1806–1876)«, Slovenski znanstveni 
inštitut, Dunaj, Avstrija, 12. 10.

• Korošec in ljubljanski škof Anton Bonaventura 
Jeglič. Referat na mednarodnem simpoziju o dr. 
Antonu Korošcu, Sv. Jurij ob Ščavnici, 14. 10.

• Glasba in narodna zavest po letu 1850. Referat na 
mednarodnem muzikološkem simpoziju »Glasbeno 

‘uporabno’ in glasbeno ‘avtonomno’: podobe in 
pomeni«, Prešernova dvorana SAZU, Ljubljana, 
20. 10.

• Sodelovanje na okrogli mizi o pouku zgodovine 
»Mitsko in stereotipno v slovenskem pogledu na 
zgodovino«, 33. zborovanje Zveze zgodovinskih 
društev Slovenije, Mestna občina Kranj, Kranj, 
20. 10.

• Odmevi prihoda Bourbonov v ljubljanskem tisku. 
Referat na posvetovanju ob 170-letnici prihoda 
francoskih Bourbonov na Goriško in smrti kralja 
Karla X., velika dvorana frančiškanskega samosta-
na, Kostanjevica nad Novo Gorico, 28. 10.

• Slomšek med besedo in glasbo. Uvodni referat na 
simpoziju »Slomšek in glasbena vzgoja mladih«, 
Prevalje, 17. 11.

• Razvoj nacionalne ideje pri Slovencih (v prvi 
polovici 19. stoletja). Uvodni referat na mednaro-
dnem simpoziju »Osamosvojitev Slovenije, 15 let 
kasneje«, Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru, 
Maribor, 23. 11.

• Oblikovanje Ljubljane v slovensko prestolnico. 
Referat na mednarodnem simpoziju »Krakov in 
Ljubljana«, Krakov, Poljska, 12. 12. 

Katarina Keber
• Epidemije kolere kot medij za preučevanje javnega 

zdravstvenega sistema v 19. stoletju na Kranjskem. 
Predavanje v okviru Historičnega seminarja, Mala 
dvorana ZRC SAZU, Ljubljana, 27. 1.

• Predstavitev doktorske disertacije na 33. zborova-
nju Zveze zgodovinskih društev Slovenije, modul 
Predstavitev novih doktoratov iz zgodovinopisja, 
Kranj, 19. 10.

Dušan Kos
• Predstavitev knjige Statut izolskega komuna, Izola, 

13. 10.
• Predstavitev knjige In Burg und Stadt, Slovenski 

znanstveni inštitut, Dunaj, Avstrija, 22. 11.
• Pogovor z ddr. Igorjem Grdino in dr. Mihom Prein-

falkom o plemstvu na Slovenskem, tematski večer 
Dialogi, Knjigarna Konzorcij, Ljubljana, 19. 12.

Miha Kosi
• Posavinje med Kranjsko in Štajersko (11.–14. sto-

letje). Referat na simpoziju »750 let inkorporacije 
šempetrske prafare stiški cisterci«, Šmartno ob Paki, 
16. 11.

neva Makuc
• Dante Alighieri in slovensko ozemlje. Predavanje, 

Goriški muzej, Grad Kromberg, 26. 9.; Historični 
seminar, Mala dvorana ZRC SAZU, Ljubljana, 
3. 10.

• Dante Alighieri in Tolminska. Oddaja Kulturni 
globus, tretji program Radia Slovenija, Ljubljana, 
16. 10.
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Darja	Mihelič
• Predstavitev knjige Otorepčev zbornik, Prešernova 

dvorana SAZU, Ljubljana, 19. 1.
• L’oro bianco. Referat na AMMM Meeting »Saltpans 

– Cultural Landscape in Danger«. Mestna hiša, 
Piran, 23. 5.

• Predstavitev monografije Piranska notarska knjiga 
(1298–1317). Četrti zvezek, Ljubljana, 7. 12.

Miha Preinfalk
• O rodbini Auersperg in plemstvu na Slovenskem 

skozi čas. Predavanje, Mali avditorij, Posavski 
muzej Brežice, Brežice, 7. 2. 

• Das Geschlecht der Auersperg: auf den Spuren 
des mächtigen Auerochsen. Predavanje, Pfarrsaal, 
Neidling, Avstrija, 10. 10.

• Evangelische, Lutheraner, Akatholici: die Familie 
Auersperg und Protestantismus in Niederösterreich. 
Predavanje, Diözese, St. Pölten, Avstrija, 11. 10.

• Die Familie Auersperg und ihr kulturelles Wirken. 
Referat na simpoziju »Symposium zum 200. Ge-
burtstag von Anastasius Grün (1806–1876)«. Slo-
venski znanstveni inštitut, Dunaj, Avstrija, 12. 10.

• Predstavitev knjige Auersperg. Geschichte einer 
europäischen Familie, grad Goldegg, Avstrija, 
4. 11.

• Pogovor z ddr. Igorjem Grdino in dr. Dušanom 
Kosom o plemstvu na Slovenskem, tematski večer 
Dialogi, Knjigarna Konzorcij, Ljubljana, 19. 12.

Petra	svoljšak
• La popolazione slovena sotto l’occupazione italiana 

e nelle retrovie imperiali. Vabljeno predavanje na 
mednarodni konferenci »Maledetta l’ora e il mo-
mento«, Monfalcone/Tržič, Italija, 24. 3.

• Ob spomeniku Antonu Hafnerju. Predavanje na 
Blaznikovih večerih, Škofja Loka, 21. 9.

• Velika vojna in njene žrtve. Referat na simpoziju 
»Velika vojna in njene žrtve 1914–1918«, Muzej 
novejše zgodovine Slovenije, Ljubljana 12. 4.

RAZISKOVALnO DELO V TUjInI, šTUDIjSKI 
ObISKI In POTOVAnjA

Matjaž	Bizjak	
• Delo v arhivu, München, Nemčija, 15.–20. 10. 

Boris Golec
• Delo v Österreichisches Staatsarchiv (Haus-, Hof- 

und Staatsarchiv in Hofkammerarchiv), Dunaj, 
Avstrija, 2.–7. 7., 22.–25. 11.

• Delo v Arhivu HAZU in Nadškofijskem arhivu, 
Zagreb, 21. 8.

Katarina Keber
• Delo v Österreichisches Staatsarchiv (Allgemeines 

Verwaltungsarchiv in Kriegsarchiv), Dunaj, Avstri-
ja, 22.–28. 10. 

Miha Kosi
• Delo v Archivio di Stato, Benetke, Italija, 27.–

29. 4.
• Delo v Landesarchiv, Celovec, Avstrija, 26. 5.
• Delo v Haus- Hof- und Staatsarchiv; Institut für 

österreichische Geschichtsforschung; Österreichi-
sche Nationalbibliothek, Dunaj, Avstrija, 3.–8. 12.

neva Makuc
• Redno delo v knjižnicah v Gorici (Biblioteca del 

seminario, Biblioteca statale isontina, Fondazione 
Palazzo Coronini Cronberg), Vidmu (Biblioteca 
civica Vincenzo Joppi) in  San Daniele del Friuli, 
Italija.

Darja	Mihelič
• Udeležba na posvetovanju in glavni skupščini 

mednarodne komisije za zgodovino mest, Zagreb, 
Hrvaška, 29. 9.

• Sodelovanje na okrogli mizi mednarodnega zdru-
ženja za zgodovino Alp, Mendrisio, Švica, 7. 10. 

Miha Preinfalk
• Delo v zasebnem arhivu grofov Auerspergov (loco 

secreto), Avstrija, 29.–30. 6., 21.–22. 8.
• Delo na terenu, Krmin, Italija, 20. 7.

PEDAGOšKO DELO

Boris Golec
• Arhivistika I in II. Predavanja za 3. in 4. letnik na 

Oddelku za zgodovino Filozofske fakultete Univer-
ze v Ljubljani. 

stane	Granda
• Kulturna zgodovina. Predavanja na Oddelku za 

slovenistiko Filozofske fakultete Univerze v Lju-
bljani. 

• Zgodovina za slaviste. Predavanja na Fakulteti za 
slovenske študije Stanislava Škrabca, Univerza v 
Novi Gorici. 

Dušan Kos
• Pomožne zgodovinske vede. Predavanja za 2. letnik 

na Oddelku za zgodovino Fakultete za humanistične 
študije Univerze na Primorskem v Kopru.

Darja	Mihelič
• Zgodovina srednjega veka. Predavanja za 4. letnik 

na Oddelku za arheologijo Filozofske fakultete 
Univerze v Ljubljani. 

• Vzpon in propad kulturnih in gospodarskih središč 
Sredozemlja. Predavanja za 1. letnik na Fakulteti 
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IZbRAnA bIbLIOGRAfIjA, vir: vzajemna baza podatkov CObISS/CObIb

članKi	in	DRuGi	sestavni	Deli

izvirni	znanstveni	članek

BIZJAK, Matjaž. Srednjeveški obračuni freisinške škofije 
= Die mittelalterlichen Abrechnungen des Hochstifts 
Freising : 1. del – Obračuni gospostev Škofja Loka 
in Klevevž 1395–1401 = 1. Teil – Abrechnungen der 
Herrschaften Škofja Loka und Klevevž 1395–1401. 
Loški razgl., 2005<izšlo 2006>, 52, str. 11–14, 28 
str. pril. 

GOLEC, Boris. Kužna epidemija v Črnomlju v letih 
1691–92 : tipičen primer pojavnih oblik in posledic 
v mestnih okoljih? = 1691/1692 epidemic of bubonic 
plague in Črnomelj : a tipical example of cause and 
consequence in urban environments? = Epidemija 
kuge u Črnomlju 1691./92. godine : tipičan primjer 

pojavnih oblika i posljedica u gradskim okolišima?. 
Ekonomska i ekohistorija, 2006, vol. 2, br. 2, str. 
22–38, ilustr. 

GOLEC, Boris. Senožeče in Prem : nenavadni trški na-
selbini na t. i. Kraških gospostvih. Kronika, 2006, letn. 
54, št. 3, str. 365–384, ilustr. 

GOLEC, Boris. Urbarialia slovenica – po sledeh urbar-
jev in urbarialnih registrov v slovenskem jeziku med 
17. in 19. stoletjem. Arhivi, 2006, letn. 29, št. 2, str. 
275–304, ilustr. 

GRANDA, Stane. Odnos med Korošcem in ljubljanskim 
škofom Antonom Bonaventuro Jegličem v luči njego-
vega dnevnika. Čas. zgod. narodop., 2006, letn. 77 = 
n.v. 42, št. 2/3, str. 45–53. 

HOLZ, Eva. Vihar v kozarcu vode? : spopadi v Celju leta 
1899 v očeh češkega časopisa Politik. Prispev. novejšo 
zgod., 2006, letn. 46, št. 1, str. 111–123. 

za humanistične študije Univerze na Primorskem 
v Kopru. 

• Obča zgodovina srednjega veka. Predavanja za 2. 
letnik na Oddelku za zgodovino Fakultete za huma-
nistične študije Univerze na Primorskem v Kopru.

Miha Preinfalk
• Slovenska zgodovina do konca 18. stoletja. Predava-

nja za 2. letnik na Oddelku za zgodovino Fakultete 
za humanistične študije Univerze na Primorskem v 
Kopru.

Petra	svoljšak
• Pregled slovenske zgodovine II. Predavanja na 

Fakulteti za slovenske študije Stanislava Škrabca, 
Univerza v Novi Gorici.

• Nacionalno in 1. svetovna vojna. Zgodovinski 
modul na Podiplomski šoli za študij idej in kultur, 
Univerza v Novi Gorici.

MEnTORSTVO

Boris Golec je bil somentor doktorandki in mentor pri 
dveh doktoratih na Oddelku za zgodovino Filozofske 
fakultete Univerze v Ljubljani. Sodeloval je pri podi-
plomskem študiju štirih magistrandov na Oddelku za 
zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. 
Pod njegovim mentorstvom je doktorand Hrvoje Pe-
trić, sodelavec Zavoda za hrvatsku povijest Odsjeka 
za povijest Filozofskog fakulteta v Zagrebu, na Zgo-
dovinskem inštitutu Milka Kosa opravljal trimesečno 
izpopolnjevanje (marec–junij). 

stane	Granda je sodeloval na podiplomskem študiju 
na Oddelku za slovenistiko in Oddelku za zgodovi-
no Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Bil je 
komentor doktorandu na Oddelku za slovenistiko 
Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, komentor 
magistrandu na Fakulteti za podiplomske, državne 
in evropske študije, Brdo pri Kranju, komentor 
magistrandki na Inštitutu za slavistiko (Institut für 
Slawistik, Geisteswissenschaftliche Fakultät) Uni-
verze v Gradcu. 

Eva Holz je bila mentorica doktorandki, mladi razi-
skovalki Katarini Keber na Zgodovinskem inštitutu 
Milka Kosa. Sodelovala je pri podiplomskem študiju 
doktorandke na Oddelku za zgodovino Filozofske 
fakultete Univerze v Ljubljani. 

Dušan Kos je sodeloval na podiplomskem študiju 
na Oddelku za zgodovino Fakultete za humanistične 
študije Univerze na Primorskem v Kopru.

Darja	Mihelič je bila mentorica doktorandki, mladi 
raziskovalki Nevi Makuc na Zgodovinskem inštitutu 
Milka Kosa. Sodelovala je pri podiplomskem študiju 
magistrandov na Oddelku za zgodovino in Oddelku za 
arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani 
in na Fakulteti za humanistične študije Univerze na 
Primorskem v Kopru.

Petra	svoljšak je bila mentorica trimesečnega izpo-
polnjevanja (julij–september) poročnika Davorja Zeb-
ca, dodiplomskega študenta z univerze v Münchnu.
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KEBER, Katarina. Epidemija kolere na Kranjskem med 
mestom in podeželjem : primer Ljubljane in župnije 
Slavina na Notranjskem leta 1855 = Cholera epidemic 
in Carniola, a comparison of city and countryside : a case 
study of Ljubljana and Slavina Parish in Notranjska in 
1855. Ekonomska i ekohistorija, 2006, vol. 2, br. 2, str. 
65–73. 

MAKUC, Neva. De restitutione patriae čedajskega zgo-
dovinopisca Nicola Canussia. Kronika, 2006, letn. 54, 
št. 1, str. 1–14. 

MAKUC, Neva. Sulle concezioni ethniche e sociali dello 
storiografo cividalese Nicolo Canussio. Ce fastu?, 
2006, letn. 82, št. 1, str. 25–39. 

PREINFALK, Miha. Družina Roschütz – baroni, ki to niso 
bili. Kronika, 2006, letn. 54, št. 1, str. 95–104. 

SVOLJŠAK, Petra. Nekaj utrinkov iz delovanja veteran-
ske organizacije Zveza bojevnikov : “Organizacija 
Bojevnikov je trdna in močna, je zveza src in duš. Je 
temelj prijateljstva in ljubezni med narodi”. Prispev. 
novejšo zgod., 2006, letn. 46, št. 1, str. 277–288. 

Pregledni	znanstveni	članki

SVOLJŠAK, Petra. Slovensko ozemlje med italijanskimi 
strateškimi načrti in italijansko zasedbo v času prve 
svetovne vojne. Zgod. šoli, 2006, letn. 15, št. 1–2, 
str. 6–13. 

Kratki znanstveni prispevki

GRANDA, Stane. Gradec in Slovenci. Tradit. – Inšt. slov. 
narodop. Ljublj., 2006, letn. 35, št. 2, str. 99–103. 

strokovni	članek

GRANDA, Stane. Krščanstvo ostaja brez konkurence 
tudi v globalizirani družbi. Mohorjev koled., 2006, 
str. 66–72. 

GRANDA, Stane. Slovenska Istra v slovenski zavesti. 
Brazde trmuna, dec. 2006, št. 11, str. 17–19. 

MAKUC, Neva. Delo De Turcharum Incursione in Val-
lem Piucam Jacopa di Porcie (objava vira). Izvestje 
Raziskovalne postaje ZRC SAZU v Novi Gorici, dec. 
2006, št. 3, str. 5–7. 

objavljeni znanstveni prispevek na konferenci 

GRANDA, Stane. Državljanska ali domovinska vzgoja?. 
V: BARLE, Andreja (ur.), RUSTJA, Erika (ur.), JUG, 
Janez (ur.). Državljanska in domovinska vzgoja : zbor-
nik. Slovenska Bistrica: Beja, 2006, str. 22–37. 

GRANDA, Stane. Trst v prehodu izpod Avstroogrske v 
Italijo. V: ŠKULJ, Edo (ur.). Ukmarjev simpozij v Ri-
mu, (Simpoziji v Rimu, 23). Celje: Celjska Mohorjeva 
družba, 2006, str. 61–79. 

samostojni	znanstveni	sestavek	ali	poglavje	v	
monografski publikaciji

BIZJAK, Matjaž. Commutatio Diotmari in prvo priče-
vanje o obstoju Godešiča v pisnem viru. V: ŠEGA, 
Judita (ur.). Godešič skozi tisočletje : 1006–2006. 
Godešič: Odbor za pripravo tisočletnice Godešiča, 
2006, str. 49–60, ilustr. 

GOLEC, Boris. “Bürgerliche Siedlungen” im sloweni-
schen Raum unter besonderer Berücksichtigung der 
ursprünglichen Türkenschutzfestungen “Tabori”. V: 
KNITTLER, Herbert (ur.). Minderstädte, Kümmer-
formen, Gefreite Dörfer : Stufen zur Urbanität und 
das Märkteproblem, (Beiträge zur Geschichte der 
Städte Mitteleuropas, Bd. 22). Linz: Österreichischen 
Arbeitskreises für Stadtgeschichtsforschung, 2006, 
str. 109–127, zvd. 

GOLEC, Boris. Der Wandel im ethnischen Gefüge der 
Steiermark. V: HEPPNER, Harald (ur.), REISINGER, 
Nikolaus (ur.). Steiermark : wandel einer Landschaft 
im langen 18. Jahrhundert. Wien; Köln; Weimar: 
Böhlau, 2006, str. 69–89. 

GOLEC, Boris. Zgodnjenovoveška “kajžarska” trga 
Vrhnika in Gorenji Logatec. V: JERŠE, Sašo (ur.), 
MIHELIČ, Darja (ur.), ŠTIH, Peter (ur.). Med srednjo 
Evropo in Sredozemljem : Vojetov zbornik. Ljublja-
na: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2006, str. 105–137, 
fotogr., tabele. 

GRANDA, Stane. Dr. Štefan Kočevar v revolucionarnem 
letu 1848/49. V: CVIRN, Janez (ur.). Štefan Kočevar 
– rodoljub slovenski, (Zgodovini.ce, 4). Celje: Zgo-
dovinsko društvo, 2006, str. 72–79. 

GRANDA, Stane. Kataster als Quelle für die Wirtschaft-
sgeschichte. V: FURTER, Reto (ur.), HEAD-KÖNIG, 
Anne-Lise (ur.), LORENZETTI, Luigi (ur.). Cultures 
alpines, (Histoire des Alpes, 2006, 11). Zürich: Chro-
nos, cop. 2006, str. 133–140. 

KEBER, Katarina. Socialne posledice epidemije kolere 
leta 1855 na Kranjskem. V: ZAVIRŠEK, Darja (ur.), 
LESKOŠEK, Vesna (ur.). Zgodovina socialnega dela 
v Sloveniji : med družbenimi gibanji in političnimi sis-
temi, (Zbirka Zgodovina socialnega dela). Ljubljana: 
Fakulteta za socialno delo, 2006, str. 181–200, tabele, 
graf. prikazi. 

KOS, Dušan. Simbolne in pomenske podobe statuta 
Izolskega komuna iz leta 1360. V: JERŠE, Sašo (ur.), 
MIHELIČ, Darja (ur.), ŠTIH, Peter (ur.). Med srednjo 
Evropo in Sredozemljem : Vojetov zbornik. Ljubljana: 
Založba ZRC, ZRC SAZU, 2006, str. 47–60. 

KOSI, Miha. Morejska kronika in koroški vojvoda v 
bitki pri Pelagoniji leta 1259. V: JERŠE, Sašo (ur.), 
MIHELIČ, Darja (ur.), ŠTIH, Peter (ur.). Med srednjo 
Evropo in Sredozemljem : Vojetov zbornik. Ljubljana: 
Založba ZRC, ZRC SAZU, 2006, str. 347–362. 

MIHELIČ, Darja. Kunštno računstvo za trgovce 16. sto-
letja (računski trgovski priročnik kot zgodovinski vir). 
V: JERŠE, Sašo (ur.), MIHELIČ, Darja (ur.), ŠTIH, 
Peter (ur.). Med srednjo Evropo in Sredozemljem : 
Vojetov zbornik. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 
2006, str. 659–675. 
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PREINFALK, Miha. “Boj pri Vudački” ali Herbard 
Turjaški v zgodovinopisju in literaturi. V: JERŠE, 
Sašo (ur.), MIHELIČ, Darja (ur.), ŠTIH, Peter (ur.). 
Med srednjo Evropo in Sredozemljem : Vojetov zbor-
nik. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2006, str. 
189–210, ilustr. 

SVOLJŠAK, Petra. La popolazione civile nella Slovenia 
occupata. V: BIANCHI, Bruna (ur.). La violenza 
contro la popolazione civile nella Grande guerra : 
deportati, profughi, internati, (Biblioteca di storia 
contemporanea, 19). 1. ed. Milano: UNICOPLI, 2006, 
str. 147–163. 

SVOLJŠAK, Petra. Vloga Antona Hafnerja v judenbur-
škem uporu. V: ŠEGA, Judita (ur.). Godešič skozi 
tisočletje : 1006–2006. Godešič: Odbor za pripravo 
tisočletnice Godešiča, 2006, str. 101–112, ilustr. 

samostojni	strokovni	sestavek	ali	poglavje	v	
monografski publikaciji

GRANDA, Stane. Identiteta pri Slovencih danes in v 
perspektivi. V: GUSTINČIČ, Jadranka (ur.), BER-
NIK, France, BOGATAJ, Janez, BRVAR, Andrej, 
GEISTER, Iztok, GRANDA, Stane, JAMBREK, 
Peter, KOMEL, Dean, LEBIČ, Lojze, MAKAROVIČ, 
Matej, ROTOVNIK, Mitja, RUKAVINA, Vladimir, 
ŠTUHEC, Ivan, TRONTELJ, Jože, TURK, Žiga, 
ZAJC, Dane, ZAKRAJŠEK, Srečo, ZORN, Ale-
ksander. Strateški svet za kulturo, izobraževanje in 
znanost : od identitete do davkov : razprave. Ljublja-
na: Kabinet predsednika Vlade Republike Slovenije, 
2006, str. 100–105. 

 

MOnOGRaFije	in	DRuGa	zaKljučena	
DELA

Znanstvena monografija

BIZJAK, Matjaž. Srednjeveški urbarji za Slovenijo. 5, 
Urbarji briksenske škofije, = (Die Urbare des Ho-
chstifts Brixen) : 1253–1464, (Thesaurus memoriae, 
Fontes, 3). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 
2006. 264 str., 1 str. pril., ilustr., zvd. 

DOLINAR, France M., GRANDA, Stane, PESKAR, 
Robert, PELKO, Zvone (ur.). Škofija Novo mesto : 
onim pri Bogu, sebi in zanamcem. Ljubljana: Družina, 
2006. 309 str., ilustr. 

KOS, Dušan. In Burg und Stadt : spätmittelalterlicher 
Adel in Krain und Untersteiermark, (Veröffentlic-
hungen des Instituts für Österreichische Geschichts-
forschung, Bd. 45). Wien: R. Oldenbourg, 2006. 687 
str., fotogr., tabele, zvd. 

KOS, Dušan. Statut izolskega komuna od 14. do 18. sto-
letja. Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-
raziskovalno središče, Založba Annales: Zgodovinsko 
društvo za južno Primorsko; Rijeka: Državni arhiv, 
2006. 617 str., ilustr. 

MIHELIČ, Darja. Piranska notarska knjiga. Zv. 4, 
(1298–1317) = The notary book from Piran. Vol. 4, 
(1298–1317), (Thesaurus memoriae, Fontes, 4). Lju-
bljana: Založba ZRC, 2006. 240 str. 

PREINFALK, Miha, BRUCKMÜLLER, Ernst (ur.). 
Auersperg : Geschichte einer europäischen Familie. 
Graz; Stuttgart: Stocker, 2006. 688 str., ilustr. 

strokovna	monografija

BERNIK, France, BOGATAJ, Janez, BRVAR, Andrej, 
GEISTER, Iztok, GRANDA, Stane, JAMBREK, 
Peter, KOMEL, Dean, LEBIČ, Lojze, MAKAROVIČ, 
Matej, ROTOVNIK, Mitja, RUKAVINA, Vladimir, 
ŠTUHEC, Ivan, TRONTELJ, Jože, TURK, Žiga, 
ZAJC, Dane, ZAKRAJŠEK, Srečo, ZORN, Aleksan-
der, GUSTINČIČ, Jadranka (ur.). Strateški svet za 
kulturo, izobraževanje in znanost : od identitete do 
davkov : razprave. Ljubljana: Kabinet predsednika 
Vlade Republike Slovenije, 2006. 415 str., fotogr.



SUMMARY

Milko Kos Historical Institute researches Slovene his-
tory from the Early Middle Ages until the end of the 
First World War. Its work is divided into four activi-
ties: publishing the sources for the Slovene history; 
topography and civilization of the Slovene territory; 
economic and social history; the problems dealing 
with Slovene history of the 19th and of the first half of 
the 20th Century. 
In the year 2006 researchers worked on one programme 
(Basic Research of Slovene Cultural Past) and seven 
project (Studies for Synthesis of History of Slovene 
Towns in the Age of Feudalism /to 1848/; Constancies 
and Ruptures in the History of the Slovene Territory; 
Slovene Army. Short History – Long Tradition?; Re-
constructing Memory, Propaganda and Commemora-
tion as an Integral Part of the Cultural History of the 
First World War; Life and Work of Important People in 
Northeastern Slovenia; Soldiers from Slovenian terri-
tory on foreign soil in the past times; For Freedom of 
the Homeland. The Front in Julian Alps 1915–1917). 
The Institute publishes a series Thesaurus Memoriae, 
which is devided in two parts, Dissertationes and 
Fontes. The monograph of Andrej Komac Od mejne 
grofije do dežele.Ulrik III. Spanheim in Kranjska v 
13. stoletju. (From March to Province. Ulrich III. of 
Spanheim and Carniola in the 13th Century) was is-
sued in the series Dissertationes, the monograph of 
Matjaž Bizjak Srednjeveški urbarji za Slovenijo 5. 
Urbarji briksenske škofije 1253–1464 (Medieval Land 
Registers for Slovenia 5. Land Registers of Diocese 
of Brixen 1253–1464) and the monograph of Darja 
Mihelič Piranska notarska knjiga (1298–1317). Četrti 

zvezek (The Notary Book from Piran (1298–1317) 
Fourth Volume) were published in series Fontes. Re-
searchers of the institute published also the following 
monographs: Miha Preinfalk Auersperg. Geschichte 
einer europäischen Familie (The Auerspergs. History 
of an European Family), Stocker Verlag Gmbh, Graz, 
Austria; Dušan Kos Statut izolskega komuna. Od 14. 
do 18. stoletja (Statute of the Commune of Izola. From 
the 14th to 18th Century), Založba Annales, Koper and 
Dušan Kos In Burg und Stadt (In Castle and Town), 
Oldenbourg Wissenschaftsverlag, Germany.
The Institute is acquainted with the historical literature 
relevant for its work. The bibliography of the year 
2006 is written by the help of the COBISS computer 
program. 
The Institute has a large library containing books 
substantial for Slovene history, also including the sci-
entific part of Milko Kos‘s and Henrik Tuma‘s private 
libraries. The latter is placed in the Research station of 
ZRC SAZU in Nova Gorica. 
The Institute cooperates closely with several impor-
tant scientific institutions in other European countries 
(Austria, Croatia, Italy, Germany, Switzerland, Czech 
Republic). 
The Institute researchers take an active part in vari-
ous scientific tasks in and outside the Institute. Many 
collaborators of the Institute take part in the process 
of study and postgraduate study at the University of 
Ljubljana, Koper and Nova Gorica. In the year of 2006 
the collaborators of the Institute gave several lectures 
on different subjects in Slovenia and abroad. 
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ZnAnSTVEnI SVET

Akad. dr. Emilijan Cevc (predsednik do 30. 1.†), akad. 
prof. dr. Stane Gabrovec, dr. Ana Lavrič, dr. Barbara 
Murovec, dr. Damjan Prelovšek, dr. Blaž Resman, 
dr. Helena Seražin, izredna članica SAZU prof. dr. Biba 
Teržan (od 13. 6.). 

PERSOnALnA SESTAVA

Predstojnica: dr. Barbara Murovec, znanstvena so-
delavka. 
Znanstveni svetniki: dr. Ana Lavrič, dr. Blaž Resman, 
dr. Damjan Prelovšek (d. d. r.).
Višja znanstvena sodelavka: dr. Marjeta Ciglenečki 
(od 24. 2. d. d. r.).
Znanstvena sodelavka: dr. Helena Seražin. 
Samostojna strokovna sodelavka specialistka v huma-
nistiki: Alenka Klemenc.
Asistentki, mladi raziskovalki: Tina Košak (od 1. 11.), 
Mija Oter Gorenčič.
Samostojna strokovna sodelavka: mag. Romana Zajc 
(tretjino delovnega časa).

TEMELjnE RAZISKAVE

Slovenska umetnostna identiteta v evropskem 
 okviru
Vodja programa: B. Murovec.
Sodelavci: M. Ciglenečki, A. Lavrič, B. Murovec, 
M. Oter Gorenčič, D. Prelovšek, B. Resman, H. Sera-
žin, R. Zajc.
V okviru raziskav srednjega veka se je nadaljevalo pre-
učevanje romanske in zgodnjegotske stavbne plastike 
na Slovenskem. Pomemben del je bil posvečen študiju 
srednje- in zahodnoevropskih primerjalnih spomeni-
kov. Raziskovanje redovne umetnosti srednjega veka 
je bilo osredotočeno na raziskovanje arhitekture in 
arhitekturne plastike 12. in 13. stoletja (M. Oter Goren-
čič). V italijanskih, avstrijskih in slovenskih arhivih ter 
na terenu so potekale raziskave o renesančni utrdbeni 
arhitekturi na Slovenskem, predvsem o italijanskem 
arhitektu Giovanniju Pieroniju. Z dokumentiranjem 
spomenikov in zbiranjem arhivskih virov so se nada-
ljevale raziskave renesančne in baročne arhitekture na 

Primorskem, v Primorju in na Kočevskem (H. Seražin). 
Raziskave baročne plastike so bile osredotočene na 
problematiko 17. stoletja, na figuralni kiparski delež 
zlatih oltarjev ter na regionalne variante v njihovem 
razvoju. Nadaljevalo se je tudi preučevanje dolenjske 
plastike 18. stoletja. Zaključena je bila monografija o 
poznobaročnem kiparstvu na Gorenjskem (B. Resman). 
Raziskovanje slikarstva, risbe in grafike 17. in 18. 
stoletja na Slovenskem je bilo posvečeno predvsem 
Francu Jelovšku, tako imenovanemu Valvasorjevemu 
krogu in stropnemu slikarstvu Štajerske v evropskem 
kontekstu (B. Murovec). Raziskave so se osredoto-
čile na Janeza Ludvika Schönlebna, tako na njegove 
mariološke spise (zlasti pod ikonografskim vidikom) 
kot tudi na arhivske vire, ki osvetljujejo zgodovino 
romarske cerkve v Novi Štifti pri Ribnici. Nadaljevale 
so se raziskave, povezane z ljubljansko stolnico (v 
tej zvezi je bila revidirana atribucija Lichtenreitovih 
slik), izsledki pa so bili strnjeni v umetnostni vodnik 
po cerkvi in v kratek filmski scenarij. Z ljubljanskim 
arhivskim gradivom je bila dopolnjena biografija Gi-
ulia Quaglia. Nadaljevale so se priprave na razstavo 
portretnih upodobitev ljubljanskih škofov, tema pa je 
bila razširjena še na ikonografske študije portretov cer-
kvenih dostojanstvenikov na Slovenskem (A. Lavrič). 
Nadaljevale so se raziskave o arhitektu Jožetu Plečniku 
(D. Prelovšek).

Umetnostni dialog Italije z jugovzhodno srednjo 
Evropo 1400–1800
Vodja projekta: S. Štefanac.
Sodelavke: A. Lavrič, B. Murovec, A. Klemenc, 
R. Zajc.
Preučevanje umetnostne vloge ljubljanskih škofov se 
je osredotočilo zlasti na Žiga Feliksa Schrattenbacha, 
poseben poudarek pa je bil tudi na njegovih sorodstve-
nih evropskih povezavah. Nadaljevale so se raziskave v 
povezavi z Almanachovim opusom na Kranjskem.

Umetnostna topografija Slovenije
Vodja projekta: B. Resman.
V okviru dveletnega ciljnega raziskovalnega projek-
ta, ki se je začel 1. 10., so bile izvedene primerjalne 
analize relevantnih domačih in evropskih topografij; 
pripravljeni so bili vzorci za popis posameznih tipov 
spomenikov.

Slovenska recepcija evropske kulture: Valvasorjeva 
grafična zbirka
Vodja projekta: B. Murovec.

UMEtNOStNOZGODOvINSKI INŠtItUt FRANCEtA StElEtA

dr. B. Murovec 

dr. M. Ciglenečki

A. Klemenc

T. Košak

dr. A. Lavrič

M. Oter Gorenčič
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V okviru dveletnega ciljnega raziskovalnega projekta, 
ki se je začel 1. 10., je potekalo delo na faksimiliranih 
izdajah zvezkov Valvasorjeve grafične zbirke.

Zbirateljstvo v zgodnjem novem veku: J. V. Valvasor 
in O. F. Buchheim
Vodja projekta: A. Lavrič.
Sodelavke: B. Murovec, A. Klemenc, R. Zajc.
Pregledani so bili domači in deloma tuji arhivi v zvezi z 
zbirateljsko dejavnostjo škofa Buchheima. Kritično so 
bila raziskana posamezna dela iz njegovih zbirk (Du-
naj, Salzburg). Pregled likovnega in pisnega gradiva 
je pomembno dopolnil dosedanje vedenje s podatki o 
evropski razširjenosti njegove zbirateljske »mreže«. 
Posebna pozornost je bila posvečena Valvasorju kot 
zbiratelju risb.

Valvasorjeva grafična zbirka med Ljubljano in Za-
grebom
Vodji projekta: B. Murovec, M. Pelc.
Sodelavci: M. Abaffy, M. Ciglenečki, M. Oter Go-
renčič.
V okviru bilateralnega raziskovalnega projekta (nosilec 
na hrvaški strani je Institut za povijest umjetnosti, Za-
greb), ki ga sofinancira Javna agencija za raziskovalno 
dejavnost, je potekala obdelava posameznih albumov 
za pripravo na faksimile s katalogom vseh grafik. 

Umetnostne povezave med Kranjsko, Reko in osre-
dnjo Istro v 17. in 18. stoletju
Vodji projekta: A. Lavrič, N. Kudiš Burić.
Sodelavci: M. Klemenčič, B. Resman, H. Seražin.
V okviru bilateralnega projekta (nosilec na hrvaški 
strani je Filozofski fakultet Sveučilišta, Reka) je 
potekalo dokumentiranje arhivskega gradiva in spo-
menikov na Reki. 

DRUGO DELO In DEjAVnOSTI

Zbiranje dokumentarnega gradiva za umetnostno 
zgodovino slovenskega ozemlja 
A. Klemenc, A. Lavrič, B. Murovec, M. Oter Gorenčič, 
B. Resman, H. Seražin, R. Zajc.
Redno poteka dopolnjevanje in urejanje kartotek in 
fototeke: topografska kartoteka spomenikov, kartote-
ka umetnikov, fototeka, specialne kartoteke. Podatki 
se zbirajo po literaturi in arhivih ter s terenskim 
delom. Poleg dopolnjevanja kartotečnih evidenc se 
vzpostavlja tudi računalniško vodena dokumenta-
cija, ki se je v letu 2006 dopolnjevala. Nadaljuje se 
vnašanje materiala v računalnik, ki služi vzpostavitvi 
informacijske baze podatkov in s tem digitalni pred-
stavitvi Steletove krajevne kartoteke. Naselja od črke 
A do delno črke K – skupaj 1025 skenov – so bila v 
tekočem letu kot testna predstavitev začasno dostopna 
na mreži (R. Zajc). 

V letu 2006 je bila iz kartotečne evidence vzpostavljena 
računalniška evidenca leksikona umetnikov, ki jo hrani 
Inštitut. Evidenca leksikona živečih in preminulih ume-
tnikov, ki so delovali doma in v tujini, zajema umetnike 
od črke A do Ž po naslednjih podatkih: priimek, ime 
in dejavnost oziroma poklic, ki so ga ali ga umetniki 
še opravljajo. Vzpostavljena je bila evidenca za 3688 
imen umetnikov (R. Zajc). V računalniški obliki je bil 
vzpostavljen tudi abecedni imenski pregled Steletove 
korespondence (543 imen) (A. Klemenc).

Razstave
• Almanach in slikarstvo druge polovice 17. stoletja 

na Kranjskem, zasnova razstave: B. Murovec, M. 
Klemenčič (Oddelek za umetnostno zgodovino 
Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani), M. 
Breščak (Narodna galerija Ljubljana), Narodna 
galerija, Ljubljana, 20. 10. 2005–19. 2. 2006. 

Uredniško delo
• Izšel je 11. letnik revije Acta historiae artis Sloveni-

ca, tokrat tematska številka, ki prinaša prispevke s 
simpozija »Flamski in nizozemski slikarji v srednji 
Evropi in severni Italiji v poznem 17. stoletju. Al-
manach in slikarstvo druge polovice 17. stoletja na 
Kranjskem« (Ljubljana, Narodna galerija, 20.–23. 
10. 2005), uredila sta jo B. Murovec in M. Klemen-
čič (glavna urednica: B. Murovec, uredniški odbor: 
A. Klemenc, A. Lavrič, B. Murovec, D. Prelovšek, 
B. Resman, H. Seražin).

• Izšle so štiri številke revije Umetnostna kronika (ur. 
B. Murovec, članica uredniškega odbora M. Oter 
Gorenčič).

• Izšla je monografija Mediteranski miti od antike do 
18. stoletja / Mediterranean Myths from Classical 
Antiquity to 18th Century (ur.: Metoda Kokole, 
Barbara Murovec, Marjeta Šašel Kos, Michael 
Talbolt).

• Izšla je monografija Vis imaginis. Baročno 
slikarstvo in grafika. Jubilejni zbornik za Anico 
Cevc. Festschrift Anica Cevc (ur. B. Murovec); pri 
pripravi so z Inštituta sodelovali tudi B. Resman, 
A. Lavrič, A. Klemenc, A. Furlan, T. Košak in 
M. Oter Gorenčič.

Svetovanje
Inštitutski raziskovalci svetujejo strokovnjakom z 
drugih področij humanistike in družboslovja ter 
študentom umetnostne zgodovine, ki pogosto iščejo 
pomoč na Inštitutu.
• A. Lavrič je sodelovala kot konzultantka z Resta-

vratorskim centrom Slovenije pri obnovi slike P. 
Liberija iz ljubljanske stolnice in pri obnovi por-
tretov ljubljanskih škofov.

• B. Murovec je sodelovala kot konzultantka z Re-
stavratorskim centrom Slovenije pri obnovi slik iz 
ljubljanskega uršulinskega samostana in z Zavodom 
za varstvo kulturne dediščine RS, OE Celje, in 

dr. B. Resman

dr. D. Prelovšek

dr. H. Seražin

mag. R. Zajc
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župnijskim uradom Šmarje pri Jelšah pri obnovi 
svetih stopnic k Sv. Roku.

• D. Prelovšek kot strokovni konzultant sodeluje pri 
evalviranju umetnostnozgodovinskih projektov pri 
Češki Grantovi agenturi v Pragi. Je tudi član inici-
ativnega odbora Evropske znanstvene fundacije za 
preučevanje likovne umetnosti pri Evropski zvezi.

• B. Resman je sodeloval z Restavratorskim centrom 
Slovenije pri obnovi oltarjev na Selih pri Višnji Gori 
in v Zaklancu pri Horjulu ter pri pripravi restavra-
torskih posegov na leseni cerkveni opremi iz 17. 
stoletja v Žlebeh in v več cerkvah v Bohinju. Bil je 
tudi član konzultantske skupine za obnovo fasadne 
plastike na minoritski cerkvi na Ptuju in komisije 
za obnovo cerkve v Leskovcu pri Višnji Gori. S 
strokovnimi nasveti glede obnove baročne opreme 
je sodeloval tudi z restavratorsko delavnico Kavčič 
iz Šentjošta.

• H. Seražin je z Zavodom za varstvo kulturne dedi-
ščine RS, OE Maribor, sodelovala v konzultantski 
skupini za morebitno povečanje župnijske cerkve v 
Št. Ilju na Koroškem in z Zavodom za varstvo kultur-
ne dediščine RS, OE Piran, v konzultantski skupini 
v zvezi s sanacijo južne stene koprske stolnice.

Poletna šola
Pod vodstvom H. Seražin je bila prvič organizirana 
poletna šola za univezitetne študente »Spoznavanje 
metod terenskega dela za pripravo umetnostne topo-
grafije«, ki je potekala v Novi Gorici in Vipavi, 26. 
6.–1. 7. Udeleženci poletne šole so se seznanili z raz-
iskovalnim delom v arhivih in knjižnicah in se naučili 
praktičnega topografskega dela na terenu. Na šoli so s 
predavanji sodelovali izbrani strokovnjaki z različnih 
področij, med njimi inštitutski sodelavci A. Lavrič, B. 
Resman in H. Seražin.

ZnAnSTVEnI SESTAnKI

• Slovenske ikonografske študije. Inštitut je organizi-
ral 2. posvet slovenskih umetnostnih zgodovinarjev, 
Prešernova dvorana SAZU, 2.–3. 6. 

KnjIžnICA In DOKUMEnTACIjA 

Vodja: A. Klemenc.
Bibliotečno obdelani fond se je v letu 2006 povečal za 
344 enot, pridobljenih je bilo še 107 publikacij, ki še 
niso bile oddane v obdelavo. Knjižnico je obiskalo 91 
zunanjih uporabnikov, ki so v čitalnici uporabili 128 
enot, na dom pa so si izposodili 173 knjižnih enot.
V okviru dela s Steletovo zapuščino je bil pripravljen 
seznam korespondentov, ki bo (dopolnjen s podatki 
o številu pisemskih enot) v prihodnje dostopen na 

inštitutski domači strani. Za sprotne potrebe Inštituta 
je potekalo prevajalsko delo, jezikovni pregledi besedil 
in urejanje domače strani Inštituta na spletni strani ZRC 
SAZU (v slovenščini in angleščini).

PUbLIKACIjE InšTITUTA

• Acta historiae artis Slovenica, 11. Ljubljana: 
Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta, 
Založba ZRC, ZRC SAZU, 351 str.

• Umetnostna kronika 10–13. Ljubljana: Umetno-
stnozgodovinski inštitut Franceta Steleta, Založba 
ZRC, ZRC SAZU.

• Blaž Resman, Kiparstvo poznega baroka na Go-
renjskem. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 
227 str. (Opera Instituti Artis Historiae).

• Almanach and Painting in the Second Half of the 
17th Century in Carniola. Ur. B. Murovec, M. Kle-
menčič, M. Breščak (revised edition of the Sloveni-
an publication). Ljubljana: Umetnostnozgodovinski 
inštitut Franceta Steleta, Narodna galerija, Založba 
ZRC, ZRC SAZU, 351 str.

• Roelof van Straten, Uvod v ikonografijo: teoretični 
in praktični napotki. Prevod: B. Murovec, A. Vo-
dnik. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 143 str. 
(Zbirka Fundamenta artis historiae).

• Helena Seražin, Vile na Goriškem in Vipavskem od 
16. do 18. stoletja. Uporaba funkcionalne tipolo-
gije za definiranje posvetne plemiške arhitekture 
v novem veku na Primorskem. Elektronska izdaja. 
Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 197 str.

• Vis imaginis. Baročno slikarstvo in grafika. Jubilejni 
zbornik za Anico Cevc. Festschrift Anica Cevc. Ur. 
B. Murovec. Ljubljana: Umetnostnozgodovinski 
inštitut Franceta Steleta, Narodna galerija, Sloven-
sko umetnostnozgodovinsko društvo, Založba ZRC, 
ZRC SAZU, 464 str.

MEDnARODnO SODELOVAnjE

Inštutut je postal član RIHA (International Association 
of Research Institutes in the History of Art).

V letu 2006 so imeli raziskovalci Inštituta stike z na-
slednjimi tujimi institucijami:

• Alte Galerie, Steiermärkisches Landesmuseum 
Joanneum, Gradec, Avstrija.

• Centro Internazionale di Studi di Architettura An-
drea Palladio, Vicenza, Italija.

• Česka Grantova agentura, Praga, Češka.
• Institut für Kunstgeschichte der Universität, Dunaj, 

Avstrija.
• Institut für Kunstgeschichte der Univesität, Salz-

burg, Avstrija.
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• Institut za povijest umjetnosti, Zagreb, Hrvaška.
• Istituto Internazionale di storia economica »F. Da-

tini«, Prato, Italija.
• Istituto per le Ricerche di Storia Sociale e Religiosa, 

Vicenza, Italija.
• Kunsthistorisches Institut Florenz, Max-Planck-

Institut, Firence, Italija.
• Lehrstuhl I für Kunstgeschichte, Univerza v Bam-

bergu, Nemčija.
• Österreichische Akademie der Wissenschaften, 

Kommission für Kunstgeschichte, Dunaj, Avstrija.
• Stirring Committee of the European Science Foun-

dation, Bruselj, Belgija.
• Ústav dějin umění Akademie věd České republiky, 

Praga, Češka.
• Università Ca’ Foscari di Venezia, Dipartimento di 

Storia e Critica delle Arti »Giuseppe Mazzariol«, 
Benetke, Italija.

• Università degli studi di Trieste, Dipartimento Storia 
e Storia dell’Arte, Italija.

• Università degli Studi di Udine, Dipartimento di 
Storia e Tutela dei Beni Culturali, Italija.

• Università IUAV di Venezia, Dipartimento di Storia 
dell’Architettura, Italija.

• Universität München, Institut für Kunstgeschichte, 
München, Nemčija.

• Valvasorova zbirka Nadbiskupije zagrebačke, Za-
greb, Hrvaška.

• Zentralinstitut für Kunstgeschichte, München, 
Nemčija.

PREDAVAnjA, REfERATI In DRUGI jAVnI 
nASTOPI

Marjeta	Ciglenečki	
• Krog v kompozicijah Franceta Miheliča in Stojana 

Kerblerja. Znanstveni posvet slovenskih ume-
tnostnih zgodovinarjev »Slovenske ikonografske 
študije«, Ljubljana, 3. 6.

ana	lavrič
• Ikonografski vzorci portretnih upodobitev cerkvenih 

dostojanstvenikov. Znanstveni posvet slovenskih 
umetnostnih zgodovinarjev »Slovenske ikonograf-
ske študije«, Ljubljana, 2. 6. 

• Župnijski arhiv v Vipavi. Poletna šola »Spoznava-
nje metod terenskega dela za pripravo umetnostne 
topografije«, Vipava, 30. 6. 

• Ljubljanska stolnica skozi stoletja. Raziskovalne 
igralnice ZRC SAZU, 18. 7. 

Barbara Murovec
• Ikonografske raziskave profanih grafičnih ciklov na 

primeru 10. zvezka Valvasorjeve grafične zbirke. 
Znanstveni posvet slovenskih umetnostnih zgodovi-
narjev »Slovenske ikonografske študije«, Ljubljana, 
2. 6. 

Mija	Oter	Gorenčič
• Nova odkritja v Stični: umetnost cistercijanov v 12. 

stoletju. Vabljeno predavanje, Knjižnica Domžale, 
Domžale, 17. 1. 

• Srednjeveške upodobitve Jeze in vprašanje inter-
pretacije cmureškega reliefa. Znanstveni posvet 
slovenskih umetnostnih zgodovinarjev »Slovenske 
ikonografske študije«, Ljubljana, 2. 6. 

• Nova spoznanja o stiški romanski stavbni plastiki. 
Predavanje ob 870-letnici ustanovitve Stiške opatije 
in 850-letnici posvetitve samostanske cerkve, v 
prostorih Slovenskega verskega muzeja, Samostan 
Stična, 7. 6. 

• Dostopnost kulturnih dobrin v državah izven Slove-
nije. Referat na okrogli mizi »Dostopnost kulturnih 
dobrin slepim in slabovidnim« v konferenčni dvo-
rani Mestnega muzeja, Ljubljana, 8. 6. 

• Anmerkungen zur Architekturgeschichte der Kar-
tause Seitz (Žiče). Predavanje na mednarodnem 
kongresu »Kartäuserforschung 1970–2006« v kar-
tuziji Aggsbach, Aggsbach-Mauerbach, Avstrija, 
28. 8.–1. 9. 

Blaž	Resman
• Baročna oltarna oprema v Podbrju in Vipavi. Po-

letna šola »Spoznavanje metod terenskega dela za 
pripravo umetnostne topografije«, Vipava, 28. 6. 

• Oltarna oprema cerkve na Savi, Jesenice, 4. 10.

helena	seražin
• Predlog interpretacije ikonografskega programa 

fresk v Lanthierijevi vili na Zemonu pri Vipavi. 
Znanstveni posvet slovenskih umetnostnih zgodovi-
narjev »Slovenske ikonografske študije«, Ljubljana, 
3. 6.

RAZISKOVALnO DELO V TUjInI, šTUDIjSKI 
ObISKI In POTOVAnjA

ana	lavrič
• Dunaj, Avstrija, 5.–9. 6.: delo v arhivih in knjižni-

cah, krajši študijski obiski.
• München, Passau, Augsburg, Nemčija: krajši štu-

dijski obiski.
• Reka, Hrvaška: krajši študijski obiski.

Barbara Murovec
• Dunaj, Avstrija, München, Nemčija, Firence, Itali-

ja, Zagreb, Hrvaška, Brno, Češka: krajši študijski 
obiski. 

• Los Angeles, ZDA, 21. 6.–15. 7.: The Getty Rese-
arch Institute. 

Mija	Oter	Gorenčič
• Dunaj, Avstrija, München, Nemčija: krajši študijski 

obiski.
• Francija (različni kraji): krajši študijski obiski.
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helena	seražin
• Gradec, Dunaj, Avstrija, Benetke, Vicenza, Trst, 

Videm, Gorica, Italija: krajši študijski obiski.

PEDAGOšKO DELO

Barbara Murovec
• Ljubljansko baročno slikarstvo. Seminar na Oddel-

ku za umetnostno zgodovino Filozofske fakultete 
Univerze v Ljubljani.

helena	seražin
• Arhitektura vil v novem veku na Primorskem. 

Seminar na Oddelku za umetnostno zgodovino 
Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.

MEnTORSTVO

Barbara Murovec je bila mentorica mladima razisko-
valkama Miji Oter Gorenčič in Tini Košak.

IZbRAnA bIbLIOGRAfIjA, vir: vzajemna baza podatkov CObISS/CObIb

članKi	in	DRuGi	sestavni	Deli

izvirni	znanstveni	članek

KLEMENC, Alenka. Sedej & Dostal kontra Kralj : kritika 
Toneta Kralja ob poslikavi župnijske cerkve v Volčah. 
Arhivi, 2006, letn. 29, št. 2, str. 253–262, ilustr. 

KOŠAK, Tina. Almanach’s Card Players in Stylistic and 
Iconographic Context of Dutch and Flemish 17th Cen-
tury Painting = Almanachovi Kvartopirci v slogovnem 
in ikonografskem kontekstu nizozemsko-flamskega 
slikarstva 17. stoletja. Acta hist. artis Slov., 2006, 11, 
str. 71–95, ilustr. 

LAVRIČ, Ana. Das Bild Mariae Himmelfahrt in Nova 
Štifta bei Ribnica im Lichte von Schönlebens Mario-
logie und Almanachs Malerei = Slika Marijinega vne-
bovzetja v Novi Štifti pri Ribnici v luči Schönlebnove 
mariologije in Almanachovega slikarstva. Acta hist. 
artis Slov., 2006, 11, str. 97–121, ilustr.

LAVRIČ, Ana. Jožef Dominik Lamberg namesto Karla 
Janeza Herbersteina. Umet. kron., 2006, 12, str. 2–8, 
ilustr.

LAVRIČ, Ana. Sv. Janez Nepomuk, varuh dobrega imena 
in zaščitnik pred zlobnimi jeziki : pridiga na god sv. 
Janeza Nepomuka leta 1813 v Ljubljani. Kronika, 
2006, letn. 54, št. 1, str. 65–78, ilustr.

LAVRIČ, Ana. The Swedish painter Augustin Dahlsteen 
(1720–c.1769) in Slovenia. Konsthist. tidskr., 2006, 
vol. 75, h. 2, str. 82–85, ilustr. 

RESMAN, Blaž. Kiparska oprema na Strmolu. Kronika, 
2006, letn. 54, št. 2, str. 317–326, ilustr. 

Kratki znanstveni prispevek

LAVRIČ, Ana. Identifikacija škofovskega portreta iz 
zbirke Narodnega muzeja Slovenije. Umet. kron., 
2006, 11, str. 8–11, ilustr. 

strokovni	članek

OTER GORENČIČ, Mija. Dendrokronologija in ume-
tnostnozgodovinsko raziskovanje. Umet. kron., 2006, 
10, str. 16–19. 

OTER GORENČIČ, Mija. Nekaj predlogov in sugestij 
za večjo dostopnost muzejev. Argo, 2006, 49, 1, str. 
134–137. 

PRELOVŠEK, Damjan. Ivan Napotnik (1888–1960) : 
iz javnih in zasebnih zbirk : Galerija Velenje, 10. ma-
rec–14. junij 2006 [in] Narodna galerija, 14. marec–18. 
junij 2006. Umet. kron., 2006, 13, str. 32–35, ilustr. 

PRELOVŠEK, Damjan. Jože Plečnik: Wagner´s “most 
conservative” student. Centropa (New York, N.Y.), 
2006, 6, 1, str. 14–24, ilustr. 

ZAJC, Romana, RESMAN, Blaž. Umetnostni spomeniki 
na Slovenskem : Steletovi terenski zapiski. Umet. 
kron., 2006, 13, str. 36–39, ilustr. 

objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

SERAŽIN, Helena. Il duomo di Capodistria/Koper. V: 
GUŠTIN, Mitja (ur.). The heritage of the Serenissima : 
the presentation of the architectural and archaeolo-
gical remains of the Venetian Republic : proceedings 
of the international conference, Izola – Venezia, 4.–9. 
11. 2005, (Annales Mediterranea). Piran: Univerza na 
Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper, 
Inštitut za dediščino Sredozemlja, Založba Annales, 
2006, str. 39–44, ilustr. 

samostojni	znanstveni	sestavek	ali	poglavje	v	
monografski publikaciji

KLEMENČIČ, Matej, MUROVEC, Barbara. Almanach, 
painting in the second half of the 17th century in 
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Carniola and the state of art historical research. V: 
MUROVEC, Barbara (ur.), KLEMENČIČ, Matej (ur.), 
BREŠČAK, Mateja (ur.). Almanach and painting in the 
second half of the 17th century in Carniola. Revised ed. 
of the Slovenian publication. Ljubljana: Založba ZRC, 
ZRC SAZU: = ZRC Publishing, ZRC SAZU: France 
Stele Institute of Art History, Scientific Research Centre 
of the Slovenian Academy of Sciences and Arts: Natio-
nal Gallery of Slovenia, 2006, str. 11–22, ilustr.

LAVRIČ, Ana. Lichtenreitovi sliki sv. Marije Magdalene 
in sv. Petra v ljubljanski stolnici. V: ŠERBELJ, Ferdi-
nand (ur.). Barok na Goriškem. Nova Gorica: Goriški 
muzej, Grad Kromberk; Ljubljana: Narodna galerija, 
2006, str. 461-467, ilustr.

LAVRIČ, Ana. Portreti dveh Wittelsbachov na Sloven-
skem. V: MUROVEC, Barbara (ur.). Vis imaginis : 
baročno slikarstvo in grafika : jubilejni zbornik za Ani-
co Cevc = Festschrift Anica Cevc. Ljubljana: Založba 
ZRC, ZRC SAZU, 2006, str. 345–357, ilustr. 

LAVRIČ, Ana. Prispevek k biografiji Giulia Quaglia. V: 
ŠERBELJ, Ferdinand (ur.). Barok na Goriškem. Nova 
Gorica: Goriški muzej, Grad Kromberk; Ljubljana: 
Narodna galerija, 2006, str. 349-355, ilustr. 

MUROVEC, Barbara. Barocke Deckenmalerei in Slo-
wenien und ihre Beziehungen zu Süddeutschland. V: 
HÖFLER, Janez (ur.), BÜTTNER, Frank (ur.). Bayern 
und Slowenien im Zeitalter des Barock : Architektur, 
Skulptur, Malerei. Regensburg: Schnell & Steiner, cop. 
2006, str. 133–143, ilustr. 

MUROVEC, Barbara. Graphische Darstellungen der 
Geschichte Jasons im Lichte der Herausgeber- und 
Sammeltätigkeit Johann Weichard Valvasors. V: 
KOKOLE, Metoda (ur.), MUROVEC, Barbara (ur.), 
ŠAŠEL KOS, Marjeta (ur.), TALBOT, Michael (ur.). 
Mediterranean myths from classical antiquity to the 
eighteenth century. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC 
SAZU, 2006, str. 259–276, ilustr.

MUROVEC, Barbara. Baročna poslikava župnijske 
cerkve sv. Štefana v Vipavi. V: ŠERBELJ, Ferdinand 
(ur.). Barok na Goriškem. Nova Gorica: Goriški muzej, 
Grad Kromberk; Ljubljana: Narodna galerija, 2006, 
str. 449-460, ilustr.

MUROVEC, Barbara. Paintings: Sight, Hearing, Smell, 
Touch, Taste. V: MUROVEC, Barbara (ur.), KLE-
MENČIČ, Matej (ur.), BREŠČAK, Mateja (ur.). 
Almanach and painting in the second half of the 17th 
century in Carniola. Revised ed. of the Slovenian 
publication. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU: = 
ZRC Publishing, ZRC SAZU: France Stele Institute of 
Art History, Scientific Research Centre of the Slove-
nian Academy of Sciences and Arts: National Gallery 
of Slovenia, 2006, str. 189–194, ilustr. 

MUROVEC, Barbara. Raziskovanje baročnega stropnega 
slikarstva na Slovenskem. V: MUROVEC, Barbara 
(ur.). Vis imaginis : baročno slikarstvo in grafika : 
jubilejni zbornik za Anico Cevc = Festschrift Anica 
Cevc. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2006, 
str. 99–116, ilustr. 

RESMAN, Blaž. Die Grundströmungen in der Skulptur des 
Barock in Slowenien : Übersicht, Problematik, Einflüsse 

des bayerischen Rokoko. V: HÖFLER, Janez (ur.), BÜT-
TNER, Frank (ur.). Bayern und Slowenien im Zeitalter 
des Barock : Architektur, Skulptur, Malerei. Regensburg: 
Schnell & Steiner, cop. 2006, str. 93–104, ilustr.

RESMAN, Blaž. Puttijeva kipa v Kozani. V: ŠERBELJ, 
Ferdinand (ur.). Barok na Goriškem. Nova Gorica: 
Goriški muzej, Grad Kromberk; Ljubljana: Narodna 
galerija, 2006, str. 285-291, ilustr.

RESMAN, Blaž. Sculpture of the second half of the 17th 
century in Carniola. V: MUROVEC, Barbara (ur.), 
KLEMENČIČ, Matej (ur.), BREŠČAK, Mateja (ur.). 
Almanach and painting in the second half of the 17th 
century in Carniola. Revised ed. of the Slovenian 
publication. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU: = 
ZRC Publishing, ZRC SAZU: France Stele Institute of 
Art History, Scientific Research Centre of the Slove-
nian Academy of Sciences and Arts: National Gallery 
of Slovenia, 2006, str. 81–96, ilustr. 

RESMAN, Blaž. Starejša oprema cerkva na Kočevskem 
= Die ältere Kirchenausstattung im Gottscheerland. V: 
KORDIŠ, Ivan (ur.), DOLINAR, France M. Sakralna 
dediščina na Kočevskem. Kočevje: Pokrajinski muzej, 
2006, str. 25–44, ilustr. 

RESMAN, Blaž. Šopek atiških. V: MUROVEC, Barbara 
(ur.). Vis imaginis : baročno slikarstvo in grafika : 
jubilejni zbornik za Anico Cevc = Festschrift Anica 
Cevc. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2006, 
str. 153–176, ilustr. 

SERAŽIN, Helena. Sakralni arhitekturni spomeniki na 
Kočevskem = Sakrale Baudenkmäler im Gottscheer-
land. V: KORDIŠ, Ivan (ur.), DOLINAR, France M. 
Sakralna dediščina na Kočevskem. Kočevje: Pokra-
jinski muzej, 2006, str. 95–104, ilustr. 

SERAŽIN, Helena. Katalog sakralnih spomenikov na 
Kočevskem = Katalog der Sakralbaudenkmäler im 
Gottscheerland. V: KORDIŠ, Ivan (ur.), DOLINAR, 
France M. Sakralna dediščina na Kočevskem. Kočevje: 
Pokrajinski muzej, 2006, str. 107–267, ilustr.

SERAŽIN, Helena. Vila Belvedere na Zemonu pri Vipavi. 
V: ŠERBELJ, Ferdinand (ur.). Barok na Goriškem. No-
va Gorica: Goriški muzej, Grad Kromberk; Ljubljana: 
Narodna galerija, 2006, str. 225-238, ilustr.

samostojni	strokovni	sestavek	ali	poglavje	v	
monografski publikaciji

CIGLENEČKI, Marjeta. Ptujske in haloške podobe. V: 
ŠTEGER, Aleš (ur.), CIGLENEČKI, Marjeta (ur.). 
Ptujska knjiga : pesmi, zgodbe in pričevanja. V Lju-
bljani: Slovenska matica, 2006, str. 294–301. 

PRELOVŠEK, Damjan. Marjan Mušič in Jože Plečnik. V: 
MUŠIČ, Marko (ur.). Zbornik Marjana Mušiča : [ob sto-
letnici rojstva in dvajsetletnici smrti akademika Marjana 
Mušiča, SAZU, 2004]. Ljubljana: Slovenska akademija 
znanosti in umetnosti, 2006, str. 55–57, ilustr. 

RESMAN, Blaž. O oltarni opremi cerkve na Savi. V: 
LAČEN-BENEDIČIČ, Irena (ur.). 400 let Marijine 
cerkve na Savi : (1606–2006). Jesenice: Gornjesavski 
muzej, 2006, str. 29–31, ilustr. 
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SUMMARY

The research work at the Institute was performed 
within the research programme Slovene Artistic Identity 
in European Context. It was mainly focused on the 
investigations into Romanesque and early-Gothic ar-
chitecture and architectural sculpture, then architecture, 
sculpture, painting and graphic arts from the 16th to the 
18th century, Baroque art in Ljubljana, and the architect 
Jože Plečnik. Specific researches were also done within 
the scope of the projects: Italy’s Artistic Exchange with 
South-Eastern central Europe 1400–1800; Art Topog-
raphy of Slovenia; Slovenian Reception of European 
Culture: the Valvasor Print Collection; Art Collecting 
in Early Modern Times: J. W. Valvasor and O. F. Buch-
heim; and within two bilateral projects with Croatia: 
Valvasor’s Print Collection between Ljubljana and 
Zagreb; and Artistic Contacts between Carniola, Rijeka 
and Central Istria in the 17th and 18th Centuries. 
Published was a scientific monograph by Blaž Res-
man: Kiparstvo poznega baroka na Gorenjskem 
(Late-Baroque Sculpture of the Gorenjsko Region), 
and Helena Seražin’s monograph Vile na Goriškem 
in Vipavskem od 16. do 18. stoletja (Villas in the 
Gorizia and Vipava Regions from the 16th to the 18th 
Century) was prepared for on-line access (http://umzg.
zrc-sazu.si/index.php?q=serazin.vile). Translated into 
Slovene (B. Murovec, A. Vodnik) was Roelof van 
Straten’s book Uvod v ikonografijo (An Introduction 
to Iconography).
Editorial work: published were the periodicals Acta 

historiae artis Slovenica, vol. 11 (ed. B. Murovec, 
M. Klemenčič; a thematic number presenting the 
papers read at the symposium Flemish and Dutch 
Painters in Central Europe and Northern Italy in the 
Late 17th Century. Almanach and Painting in the Sec-
ond Half of the 17th Century in Carniola, Ljubljana, 
National Gallery, 20–23 October 2005), and nos. 10–13 
of Umetnostna kronika, (editor-in chief B. Murovec); 
and the monographs Mediterranean Myths from Clas-
sical Antiquity to 18th Century (co-editors: M. Kokole, 
B. Murovec, M. Šašel Kos, M. Talbolt); Vis imaginis. 
Baročno slikarstvo in grafika. Jubilejni zbornik za Ani-
co Cevc. Festschrift Anica Cevc (ed. B. Murovec); and 
Almanach and Painting in the Second Half of the 17th 
Century in Carniola (ed. B. Murovec, M. Klemenčič, 
M. Breščak; revised edition of the Slovenian publica-
tion Almanach in slikarstvo druge polovice 17. stoletja 
na Kranjskem, 2005).
Organized was a scholarly conference Slovene Icono-
graphic Studies and a summer school for students 
Introduction into the Methods of Fieldwork for Prepar-
ing an Art Topography. The researchers participated at 
several scholarly conferences, in expert commissions 
for the preservation of cultural heritage, in pedagogical 
work at the Department of Art History, Faculty of Arts, 
University of Ljubljana, and in other tasks related to 
the history of art. The Institute has become a member 
of the RIHA (International Association of Research 
Institutes in the History of Art).

MOnOGRaFije	in	DRuGa	zaKljučena	
DELA

Znanstvena monografija

HRAUSKY, Andrej, KOŽELJ, Janez, PRELOVŠEK, 
Damjan. Jože Plečnik : Dunaj, Praga, Ljubljana. 
Ljubljana: Cankarjeva založba, 2006. 231 str., 
fotogr. 

HRAUSKY, Andrej, KOŽELJ, Janez, PRELOVŠEK, Da-
mjan. Jože Plečnik : Wienna, Prague, Ljubljana. Lju-
bljana: Cankarjeva založba, 2006. 231 str., fotogr. 

RESMAN, Blaž. Kiparstvo poznega baroka na Gorenj-
skem, (Opera Instituti Artis Historiae). Ljubljana: 
Založba ZRC, 2006. 227 str., ilustr. 

SERAŽIN, Helena. Vile na Goriškem in Vipavskem od 
16. do 18. stoletja : uporaba funkcionalne tipologije 
za definiranje posvetne plemiške arhitekture v novem 
veku na Primorskem, (Elektronske izdaje Umetnostno-
zgodovinskega inštituta Franceta Steleta). Ljubljana: 
Založba ZRC, ZRC SAZU, 2006. 196 str., ilustr. http://
umzg.zrc-sazu.si/index.php?q=serazin.vile. 

strokovna	monografija

ACHLEITNER, Friedrich, PRELOVŠEK, Damjan, 
STILLER, Adolph, TEMPL, Stephan. Josef Pleč-
nik : 1872–1957 : Architekt in Wien, Prag, Laibach, 
(Architektur im Ringturm, 12). [Salzburg]: A. Pustet, 
[2006]. 83 str., ilustr. 

POLAJNAR FRELIH, Nataša, KAVČIČ, Mateja, FRE-
LIH, Marko, OTER GORENČIČ, Mija, PESKAR, 
Robert. Stiški samostan v jubilejnem letu 2006 = The 
Stična Monastery in the anniversary year 2006. Stična: 
Slovenski verski muzej, 2006. 61 str., ilustr.

znanstveni	film,	zvočni	ali	video	posnetek

LAVRIČ, Ana, FILIPIČ, Marijana (ur.). Ljubljanska stol-
nica, (Pogled na ...). Ljubljana: Televizija Slovenija, 
Izobraževalni program, 2006. 1 video DVD (ca 11 
min), barve, zvok. 
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ZnAnSTVEnI SVET

Akad. dr. Emilijan Cevc (predsednik do 31. 1.†), 
dr. Nataša Cigoj Krstulović, dr. Metoda Kokole, izr. član 
SAZU Janez Matičič, dr. Jurij Snoj (podpredsednik). 

PERSOnALnA SESTAVA

Predstojnica: dr. Metoda Kokole, višja znanstvena 
sodelavka.
Znanstveni svetnik: dr. Jurij Snoj.
Znanstvena sodelavka (od 5. 6.): dr. Nataša Cigoj Krstu-
lović (s polovično delovno obveznostjo).
Samostojni strokovni sodelavec specialist v huma-
nistiki: mag. Tomaž Faganel (s polovično delovno 
obveznostjo od 12. 12.).
Asistentka z magisterijem, mlada raziskovalka: mag. 
Alenka Bagarič (s polovično delovno obveznostjo od 
19. 5.).
Asistentka, mlada raziskovalka: Katarina Šter.
Bibliotekarka, samostojna strokovna sodelavka v hu-
manistiki: Darja Frelih.
Tajnica, samostojna strokovna sodelavka: mag. Roma-
na Zajc (s tretjinsko delovno obveznostjo).

TEMELjnE RAZISKAVE

Raziskave slovenske glasbene preteklosti
Vodja programa: J. Snoj.
Sodelavci: A. Bagarič, N. Cigoj Krstulović, M. Kokole, 
K. Šter.
Zunanji sodelavci (z Oddelka za muzikologijo Filo-
zofske fakultete Univerze v Ljubljani): M. Barbo, A. 
Nagode, L. Stefanija.
J. Snoj je opravil študijsko primerjavo med kartuzijan-
skima gradualoma NUK, Ms 22 in A-Gu, Hs 376, ki 
sta bila v rabi v dveh sosednjih kartuzijah na ozemlju 
današnje Slovenije (Bistra, Žiče). Izsledki primerjave, 
ki je zajela tako vsebinske, notacijske kot tudi glas-
bene značilnosti obeh rokopisov, so bili z referatom 
predstavljeni na delovnem srečanju študijske skupine 
Cantus Planus; v pisni obliki je bila razprava oddana v 
recenzijski postopek načrtovanega zbornika razprav. J. 
Snoj je dokončal tudi osnovno primerjalno raziskavo 
vsebine glagolskega fragmenta z glasbenim zapisom iz 

NUK (najdenega pred leti, ko so se v okviru projekta 
Muzikološkega inštituta sistematično evidentirali in 
popisovali fragmenti srednjeveških glasbenih kode-
ksov v Ljubljani). Ob pomoči jezikoslovnega eksperta 
(dr. Vanda Babič) so bila rekognoscirana zapisana 
besedila, analizirane glasbene pisave ter identificirana 
sama glasba; vsebina je bila primerjana z edinim doslej 
znanim srednjeveškim glasbenim zapisom glagolskih 
besedil (iz samostana Strahov v Pragi). Dognanja so 
bila predstavljena na simpoziju na Karlovi univerzi v 
Pragi; v dokončni pisni obliki je bila razprava o gla-
golskem fragmentu iz Ljubljane oddana v recenzijski 
postopek.
K. Šter je zbirala, urejala in preučevala gradivo o 
srednjeveškem liturgičnem enoglasju ter transkribi-
rala in analizirala vrsto koralnih rokopisov. Rezultate 
študija literature ter analiz in primerjav same glasbe 
je pod mentorstvom dr. Jurija Snoja oblikovala kot 
kratke zaključene razprave, ki se nanašajo na različne 
vidike srednjeveškega liturgičnega enoglasja. Začela 
je tudi s pregledom v Sloveniji dostopne literature o 
kartuzijanskem redu in kartuzijanih na Slovenskem ter 
njihovi glasbi od srednjega veka do danes.
A. Bagarič je v okviru študije o vilanelah Giacoma 
Gorzanisa zbrala in analizirala podatke o rojstvu in 
širitvi te posvetne vokalne glasbene oblike ter opozo-
rila ne nekatere zunajglasbene momente, vezane na 
besedilo skladb, ki so prispevali k njeni širitvi prek 
meja italijanskega govornega območja. Rezultati 
raziskave so bili predstavljeni v članku »Neapeljska 
vilanela: odraz upora ali zabave?« v reviji De musica 
disserenda II/1. Pripravljena je bila uvodna razprava, 
notno gradivo in kritično poročilo za izdajo vilanel 
Giacoma Gorzanisa v 51. zvezku zbirke Monumenta 
artis musicæ Sloveniæ. 
M. Kokole se je ukvarjala z raziskovanjem in analizo 
inštrumentalnih plesov Isaaca Poscha iz leta 1618 v 
smislu njihove funkcionalnosti. Izsledki analize so 
pripeljali do zaključka, da so bili Poschevi plesi skoraj 
zagotovo vnaprej koreografirani in to po italijanskem 
načinu, kot je opisan v priročnikih F. Carosa in C. 
Negrija. Vsebina raziskave je bila predstavljena na 
simpoziju »Glasbeno ‘uporabno’ in glasbeno ‘avto-
nomno’: podobe in pomeni« in razprava objavljena 
v reviji De musica disserenda II/2. M. Kokole je 
nadaljevala tudi s poglobljenimi analizami libretov 
ljubljanskega opernega repertoarja iz let 1740 in 1742 
v primerjavi z vrsto besedil, ki sta jih impresarija 
Angelo in Pietro Mingotti v obravnavanem obdobju 
uprizarjala v svojem matičnem gledališču v Gradcu. 

MUZIKOlOŠKI INŠtItUt

dr. M. Kokole

mag. A. Bagarič

dr. N. Cigoj  
Krstulović

mag. T. Faganel

D. Frelih

dr. J. Snoj
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Raziskava, predvsem podrobne primerjave ohranjenih 
opernih besedil in identifikacija arij, je pokazala, da sta 
impresarija nekatera avtorsko bolj homogena dela po 
letu 1744, deloma celo z istimi pevci, predstavljala tudi 
v Hamburgu in drugod po severni Evropi. Verjetno je 
Pietro Mingotti za opero Didone abbandonata v Lju-
bljani leta 1742 uporabil recitative pozneje na severu 
uspešnega italijanskega skladatelja Paola Scalabrinija, 
kot jih vsebujeta tudi pet let zgodnejši graški in dve 
leti poznejši hamburški libreto. V zadnjem je skladatelj 
poimensko naveden. Rezultati raziskave so bili delovno 
predstavljeni na znanstvenem sestanku »The Twelfth 
Biennial International Conference on Baroque Music« 
julija v Varšavi na Poljskem.
N. Cigoj Krstulović je podrobno raziskala zgodovino 
recepcije in recepcijsko estetiko izvirnega samospeva 
v drugi polovici 19. stoletja na Slovenskem skozi vse 
tiste aktivne medsebojne odnose, ki so se kazali kot 
spodbude in vplivi na sprejemanje glasbe v tem času. 
Rezultati raziskave so bili objavljeni v članku »Samo-
spev v glasbeni kulturi druge polovice 19. stoletja na 
Slovenskem: prispevek k zgodovini recepcije« (De mu-
sica disserenda II/1). Na mednarodnem muzikološkem 
simpoziju, ki ga je organiziral Muzikološki inštitut 
ZRC SAZU v mesecu oktobru, je predstavila svojo 
študijo značilnosti in meril vrednotenja uporabnosti 
uveljavljene in množično razširjene »glasbe za rabo«, 
ki je v drugi polovici 19. stoletja na Slovenskem imela 
hibriden značaj in lastnosti različnih, v muzikologiji 
uveljavljenih socialnozgodovinskih kategorij, kot so 
»poljudna glasba«, »trivialna glasba«, »množična 
glasba«, »družbeno angažirana glasba«, »vsakdanja 
glasba«, »popularna glasba«, »priložnostna glasba«, 
tudi »lahka glasba« ali »zabavna glasba«. Prispevek je 
pripravljen tudi v obliki članka in bo objavljen v reviji 
De musica disserenda III/1.

Vpetost slovenske glasbe v evropski prostor
Vodja projekta: M. Barbo.
Sodelavci: A. Bagarič, T. Faganel, B. Frelih, M. Ko-
kole, J. Snoj, K. Šter, R. Zajc.
Zunanji sodelavci (z Oddelka za muzikologijo Filo-
zofske fakultete Univerze v Ljubljani): K. Bogunović, 
A. Nagode, L. Stefanija, G. Pompe, L. Podlesnik, 
Š. Tršinar.
J. Snoj je opravil pripravljalna dela za študijo o stiškem 
gradualu. Izdelal je vsebinski indeks, opravil sondažo 
znakov nevmatske notacije ter prve primerjave z dru-
gimi zgodnjimi cistercijanskimi rokopisi. Razprava 
o rokopisu bo predvidoma končana v začetku leta 
2007. 
K. Šter je raziskovala različne liturgične vloge prote-
stantskega korala Wie schön leuchtet der Morgenstern 
na primeru kantate Johanna Sebastiana Bacha BWV 
1. Rezultate je uredila in pripravila v obliki razprave, 
objavljene v reviji De musica disserenda II/1.
A. Bagarič je zaokrožila razpravo o glasbenih vzorcih 
plesov za lutnjo iz zbirk Giacoma Gorzanisa in iz dru-

gih vzporednih tiskanih in rokopisnih virov iz druge 
polovice 16. stoletja. Članek z naslovom »Glasba za 
lutnjo renesančnega skladatelja Giacoma Gorzanisa« 
je bil oddan v redakcijo za izid v zborniku Historični 
seminar 5.
M. Kokole je opravila zaključno redakcijo razprave 
»Najzgodnejše opere na Slovenskem: od Euridice (?) 
do začetka delovanja Stanovskega gledališča«, ki je 
izšla v zborniku Stoletja glasbe na Slovenskem in ki 
prinaša interpretacijo pojava prvih opernih predstav 
na Slovenskem. Raziskava je razkrila širše razsežnosti 
tega pojava, kot so mu jih pripisovale dosedanje mu-
zikološke razprave, in korigirala nekatere dosedanje 
interpretacijske pomote. V okviru raziskovalnega pro-
grama in deloma tudi tega projekta je pripravila študijo 
o fenomenu funkcionalnih plesnih skladb I. Poscha (gl. 
tudi opis v okviru dela na raziskovalnem programu).
D. Frelih je v podatkovno zbirko RISM (Mednarodni 
elektronski katalog glasbenih virov) oz. v Register 
starejše glasbene dediščine na Slovenskem popisala 
novejši del (med letoma 1800 in 1850) muzikalij 
ljubljanske stolnice.
T. Faganel je raziskoval vire o delovanju zbora Glas-
bene matice in Mateja Hubada ter kritiške odmeve na 
delo zbora in dirigenta od ustanovitve zbora leta 1881 
do leta 1929 s poudarkom na mednarodni dejavnosti 
zbora. Sinteza gradiva osvetljuje programsko podobo 
zbora, umetniško usmeritev dirigenta, tudi v medna-
rodnem glasbenem prostoru, in omogoča primerjavo s 
podobnimi pojavi v ustreznem mednarodnem okviru. 
Potrjuje domnevo o relativno ozki, predvsem slovansko 
uglašeni repertoarni politiki, o vpetosti med potrebe 
množičnosti in zahteve visoke kulture ter o močnih so-
cio-kulturnih, tudi kulturno-političnih nastavkih v delu 
zbora in njegovi podobi v javnosti. Vsebina raziskave je 
bila predstavljena na simpoziju »Glasbeno ‘uporabno’ 
in glasbeno ‘avtonomno’: podobe in pomeni«.

DRUGO DELO In DEjAVnOSTI

Evidentiranje in katalogiziranje virov
V sodelovanju s centralno redakcijo RISM (Mednaro-
dni elektronski katalog glasbenih virov) v Frankfurtu 
se je nadaljevalo delo v testni bazi novega sodobnega 
računalniškega programa za katalogizacijo starejših 
glasbenih rokopisov (Serija A II – glasbeni rokopisi po 
1600), imenovanega Kallisto, ki deluje na medmrež-
ju. D. Frelih in K. Šter sta popisali 300 dokumentov 
(glasbenih rokopisov iz knjižnice Frančiškanskega 
samostana Novo mesto). Število slovenskih zapisov v 
podatkovni zbirki se je povečalo s 1450 na 1750.
V okviru RILM-a (Mednarodni popis glasbene oziroma 
muzikološke literature) je bil v letu 2006 opravljen 
popis glasbene literature za leti 2003 in 2004. Tako je 
bilo v okviru področnega odbora za Slovenijo s sede-
žem na Muzikološkem inštitutu za leto 2003 obdelanih 

K. Šter

mag. R. Zajc
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317 bibliografskih enot (vključeni so tudi manjkajoči 
popisi za leta 1970–1990) ter 180 bibliografskih enot, 
deloma z izdelanimi povzetki (v angleškem oz. nem-
škem jeziku), za leto 2004; skupaj je bilo v letu 2006 
za RILM popisanih 479 bibliografskih enot.

Koncerti
• T. Faganel je v okviru mednarodnega muzikološke-

ga simpozija »Glasbeno ‘uporabno’ in glasbeno ‘av-
tonomno’: podobe in pomeni« organiziral, pripravil 
in vodil koncert Iz glasbenega življenja Ljubljane 
v drugi polovici 19. stoletja. Koncert so izvedli 
pianist Simon Krečič, pevski solisti Irena Avsenik 
Nabergoj, Vida Mihelčič, Metod Palčič, Matjaž 
Prah in Primož Kerštanj ter zbor Chorus N’omen, 
Slovenska filharmonija, Ljubljana, 19. 10.

Razstave
• Razstava Utrinki iz preteklih 25 let Muzikološkega 

inštituta, ki jo je pripravila M. Kokole s sodelavci, 
je gostovala na Slovenskem znanstvenem inštitutu 
na Dunaju, Avstrija, 14.–31. 3.

• D. Frelih je dvakrat postavila priložnostno razstavo 
inštitutskih publikacij: ob predstavitvi Muzikolo-
škega inštituta ZRC v Slovenskem znanstvenem 
inštitutu na Dunaju, 14. 3., in v času mednarodnega 
simpozija v Ljubljani, 19.–20. 10.

Razno
• Potekali so dogovori za sklenitev pogodbe o iz-

menjavi znanstvene revije De musica disserenda z 
drugimi sorodnimi revijami v tujini Muzyka, Mu-
sica Iagellonica in Hudební věda (s slednjo je bil 
novembra podpisan uradni dogovor o izmenjavi). 

• Inštitut je v sodelovanju z vodstvom ZRC in Za-
ložbo ZRC nadaljeval vsestranska prizadevanja 
za pripravo znanstvenokritične izdaje opere Črne 
maske Marija Kogoja.

Sodelavci Inštituta so opravljali še naslednje dejav-
nosti:
• N. Cigoj Krstulović je uredila knjižico izvlečkov 

referatov z naslovom Glasbeno ‘uporabno’ in 
glasbeno ‘avtonomno’: podobe in pomeni in na-
pisala uvod. Pripravila je program in koncertni list 
spremljevalne glasbene prireditve mednarodnega 
muzikološkega simpozija »Glasbeno ‘uporabno’ in 
glasbeno ‘avtonomno’: podobe in pomeni«, koncer-
ta Iz glasbenega življenja Ljubljane v drugi polovici 
19. stoletja, Ljubljana, Mala dvorana Slovenske 
filharmonije, 19. 10. Je članica izvršilnega odbora 
Slovenskega muzikološkega društva.

• T. Faganel je bil odgovorni urednik notne zbirke 
Monumenta artis musicæ Sloveniæ (zvezki 38, 48, 
49, 50 in 51). Pripravil je strokovni prevod dela 
revizijskega poročila za: Gabriello Puliti, Sacræ mo-
dulationes (1600), ur. Nikola Lovrinić, Monumenta 
artis musicæ Sloveniæ, zv. 50, Ljubljana. Bil je član 

Kolegija ministra za humanistiko Ministrstva RS za 
visoko šolstvo znanost in tehnologijo; predsednik 
Slovenskega Cecilijinega društva; v. d. odgovornega 
urednika revije Cerkveni glasbenik; dirigent zbora 
Chorus N’omen.

• D. Frelih je vodja delovne skupine RISM za Slo-
venijo in članica nacionalnega komiteja RILM za 
Slovenijo.

• M. Kokole je uredila drugi zvezek drugega letnika 
(II/2) revije De musica disserenda (9 člankov), 
pripravila dva predloga za temeljna muzikološka 
projekta, prijavljena na razpisa ARRS: Register sta-
rejše glasbene dediščine na Slovenskem, Cerkveni 
glasbeni fondi slovenskih obalnih mest. Je članica 
Znanstvenega sveta ZRC SAZU; predsednica 
Koordinacijskega odbora Historičnega seminarja 
ZRC SAZU; članica Znanstvenega sveta Programa 
za študij idej in kultur Podiplomske šole Univerze 
v Novi Gorici (do konca št. leta 2005/06); vodja 
nacionalnega komiteja RILM za Slovenijo.

• J. Snoj je uredil prvi zvezek drugega letnika (II/1) 
revije De musica disserenda (6 člankov).

• K. Šter je pripravila strokovni prevod članka Giu-
seppa Gerbina »’Rimanti in pace’: temna stran 
Arkadije v glasbi Marenzia in Monteverdija« za 
zbornik Historični seminar 5 (2006). Izpopolnjevala 
se je v solopetju na Glasbeni šoli Ljubljana Vič-
Rudnik ter pri Lidiji Podlesnik v znanju starinskih 
plesov. Maja se je udeležila 40-urnega seminarja 
»Računalniško poučevanje glasbe«, ki so ga na 
Oddelku za muzikologijo Filozofske fakultete v 
Ljubljani vodili domači in tuji predavatelji. Na 
Italijanskem inštitutu za kulturo v Ljubljani je obi-
skovala začetni tečaj italijanskega jezika. Je članica 
Koordinacijskega odbora Historičnega seminarja 
ZRC SAZU (od junija dalje) ter umetniški vodja 
Dekliške vokalne skupine Lacrima iz Kovorja pri 
Tržiču.

ZnAnSTVEnI SESTAnKI

• Glasbeno ‘uporabno’ in glasbeno ‘avtonomno’: 
podobe in pomeni. Muzikološki inštitut (N. Cigoj 
Krstulović in M. Kokole) je organiziral mednarodni 
muzikološki simpozij, ki se ga je z referati udeležilo 
devet slovenskih muzikologov in zgodovinar ter 
deset tujih uveljavljenih znanstvenikov s področja 
muzikologije iz osmih evropskih držav, Ljubljana, 
19.–20. 10.

KnjIžnICA In DOKUMEnTACIjA

Muzikološki inštitut je poleti 2006 izvedel temeljito 
revizijo oz. inventuro celotnega bibliotečnega gradiva 
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(knjige, serijske in periodične publikacije, notno in 
zvočno gradivo). Delo so pod nadzorom D. Frelih 
opravljale dijakinja M. V. Garcia Rabanera (Španija), 
ki je na inštitutu opravljala delovno prakso v okviru 
evropskega projekta izmenjav Leonardo da Vinci 
Mobility, ter sodelavke inštituta K. Šter, R. Zajc in M. 
Kokole. V letu 2006 je knjižnica pridobila 181 novih 
enot knjižničnega gradiva (76 zvezkov revij, 102 knjigi 
in 3 zgoščenke). Najobsežnejša izmenjava gradiv 
je potekala z naslednjimi inštitucijami: Centrom za 
italijanske renesančne študije v Firencah, Univerzo v 
Tveru, Rusija, Etnološkim inštitutom Češke akademije 
znanosti v Pragi, in Muzikološkim inštitutom Poljske 
akademije znanosti v Varšavi. Glasbeno in muzikološko 
literaturo so v letu 2006 darovale naslednje inštitucije 
in posamezniki: Avstrijska akademija znanosti in Da 
Ponte inštitut (Dunaj), RISM (Frankfurt), Akademija 
za glasbo, Društvo slovenskih skladateljev, Festival 
Ljubljana, Glasbena matica, Narodna galerija, NUK, 
Oddelek za muzikologijo Filozofske fakultete, Slo-
venska matica, Slovenski gledališki in filmski muzej, 
Založba Družina, Založba ZRC (Ljubljana), Pokrajin-
ski arhiv Ptuj, Festival Radovljica, Zavod za povijest 
Hrvatske glasbe (Zagreb) ter J. Bajgarova (Praga), J. 
Lengová (Bratislava), M. Malkiewicz (Salzburg), M. 
Dolgan, M. Dović, T. Faganel, D. Frelih, M. Kokole, 
L. Podlesnik (Ljubljana). 
V letu 2006 je imela knjižnica 59 uporabnikov, zuna-
njih obiskov v knjižnici je bilo 95, izposojenih je bilo 
139 bibliotečnih enot gradiva, od tega 2 za medknji-
žnično izposojo.
Muzikološki inštitut je izdal 22 licenčnih izvodov 
posameznih skladb iz zbirke Monumenta artis musicæ 
Sloveniæ dvanajstim slovenskim in desetim tujim 
naročnikom.

PUbLIKACIjE InšTITUTA

• Jakob Frančišek Zupan, Te Deum laudamus / 
Lythaniæ in G / Missa ex C / Missa in B. Ur. Ra-
dovan Škrjanc. Ljubljana: SAZU, ZRC SAZU, 
Muzikološki inštitut (Monumenta artis musicæ 
Sloveniæ, 38).

• Gabriello Puliti, Il secondo libro delle messe (1624). 
Ur. Ennio Stipčević. Ljubljana: SAZU, ZRC SAZU, 
Muzikološki inštitut (Monumenta artis musicæ 
Sloveniæ, 48).

• Leopold Ferdinand Schwerdt, Missa pastorale op. 
93. Ur. Zoran Krstulović. Ljubljana: SAZU, ZRC 
SAZU, Muzikološki inštitut (Monumenta artis 
musicæ Sloveniæ, 49).

• Gabriello Puliti, Sacrć modulationes (1600). Ur. 
Nikola Lovrinić. Ljubljana: SAZU, ZRC SAZU, 
Muzikološki inštitut (Monumenta artis musicæ 
Sloveniæ, 50).

• De musica disserenda II/1, II/2.

MEDnARODnO SODELOVAnjE

• RISM (Répertoire international der sources 
musicales), Frankfurt, Nemčija: nadaljeval se je 
računalniški popis starejših glasbenih virov na 
Slovenskem za svetovno podatkovno zbirko (D. 
Frelih in K. Šter).

• RILM (Répertoire international de littérature 
musicale), New York, ZDA: nadaljevalo se je so-
delovanje slovenske področne skupine (M. Kokole 
in D. Frelih) s centralno redakcijo v New Yorku.

• The Morrill Music Library, The Harvard University 
Center for Italian Renaissance Studies, Firence, 
Italija: strokovno sodelovanje in izmenjava litera-
ture.

• Pedagoška univerza Državne univerze v Tveru, 
Rusija: nadaljevalo se je sodelovanje v obliki 
medsebojnega obveščanja o tekočih dosežkih in 
izmenjavi literature.

• Etnološki inštitut (Muzikološki odsek) Češke 
akademije znanosti v Pragi je z Muzikološkim 
inštitutom ZRC SAZU 23. 11. sklenil sporazum 
o znanstvenem sodelovanju in izmenjavi v letih 
2007–2011. 

• Prof. dr. Bojan Bujić (Magdalen College, Univerza 
v Oxfordu, Velika Britanija) je sodeloval v medna-
rodnem uredniškem odboru za izdajo zbranih del 
Gabriella Pulitija.

• Prof. dr. Ivano Cavallini (Università degli studi, 
Palermo, Italija) je sodeloval v mednarodnem 
uredniškem odboru za izdajo zbranih del Gabriella 
Pulitija. 

• Prof. dr. Dinko Fabris (Università di Potenza, 
Italija) je sodeloval v mednarodnem uredniškem 
odboru za izdajo skladb Giacoma Gorzanisa. 

• Nikola Lovrinić (študent Univerze v Zagrebu, 
Hrvaška) je za 50. zvezek zbirke Monumenta artis 
musicæ Sloveniæ pripravil transkripcijo in uredni-
ški komentar o zbirki Sacræ modulationes (1600) 
skladatelja Gabriella Pulitija.

• Prof. dr. Ennio Stipčević (Odsjek za povijest hr-
vatske glazbe, HAZU, Zagreb, Hrvaška) je za 48. 
zvezek zbirke Monumenta artis musicæ Sloveniæ 
pripravil transkripcijo in uredniški komentar k 
zbirki Il secondo libro delle messe (1624) sklada-
telja Gabriella Pulitija.

ObISKI V InšTITUTU

• Nikola Lovrinić, študent Univerze v Zagrebu, 
Hrvaška, 6. 1., 29. 3., 21. 4., 22. 6., 12. 9., 14. 
11.: delovni sestanki v zvezi s pripravo zvezka 
MAMS 50. 

• Dr. Fraz Brouwer, Combattimento Consort, Am-
sterdam, Nizozemska, 31. 1.: obisk v inštitutu.
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• Dr. Suzana Ograjenšek, Cambridge University, Ve-
lika Britanija, 20. 2.: predavanje in obisk v inštitutu 
ter pogovori o sodelovanju. 

• Dr. Marie Agnes Dittrich, Universität für Musik 
und darstellende Kunst, Dunaj, Avstrija, 25. 4.: 
predavanje in obisk v inštitutu. 

• Dr. Kathryn Bosi, The Morrill Music Library, Bi-
blioteca Berenson, The Harvard University Center 
for Italian Renaissance Studies, Firence, Italija, 27. 
6.: strokovni obisk in izmenjava literature. 

• Prof. dr. Marc Desmet, Univerza v St. Etienne, 
Francija, 29.–30. 8.: obisk v inštitutu in dogovori 
o dvomesečnem študijskem obisku v letu 2007 ter 
pripravi monografije o Iacobusu Handlu - Gallusu.

• Inštitut je obiskalo vseh osem tujih udeležencev 
mednarodnega znanstvenega sestanka »Glasbeno 
‘uporabno’ in glasbeno ‘avtonomno’: podobe in 
pomeni«, 19.–20. 10.

• Dr. Jitka Bajgarova, Etnološki inštitut Češke aka-
demije znanosti, Praga, Češka, 23. 11.: dogovori o 
podpisu sporazuma o znanstvenem sodelovanju in 
izmenjavi med inštitutoma v letih 2007–2011. 

PREDAVAnjA, REfERATI In DRUGI jAVnI 
STROKOVnI nASTOPI 

nataša	Cigoj	Krstulović
• »Glasba za rabo« v drugi polovici 19. stoletja na 

Slovenskem. Referat na mednarodnem muzikolo-
škem simpoziju »Glasbeno ‘uporabno’ in glasbeno 
‘avtonomno’: podobe in pomeni«, Muzikološki 
inštitut ZRC SAZU, Ljubljana, 19.–20. 10.

tomaž	Faganel
• Kritike zbora Glasbene matice v luči njenega med-

narodnega delovanja. Referat na mednarodnem 
muzikološkem simpoziju »Glasbeno ‘uporabno’ in 
glasbeno ‘avtonomno’: podobe in pomeni«, Muziko-
loški inštitut ZRC SAZU, Ljubljana, 19.–20. 10.

• Moški in ženski zbori Janka Ravnika. Referat na 
simpoziju »Življenje in delo Janka Ravnika«, Aka-
demija za glasbo, Ljubljana, 22.–23. 11.

Metoda Kokole
• Baročno in klasicistično glasbeno gledališče v Go-

rici: pričevanja opernih besedil. Javno predavanje 
na vabilo Goriškega muzeja, Grad Kromberk, Nova 
Gorica, 24. 1. 

• The Mingotti impresa from 1740 to 1744: From 
Graz and Ljubljana to Northern Europe. Referat 
na mednarodnem muzikološkem simpoziju »The 
Twelfth Biennial International Conference on Ba-
roque Music«, Varšava, Poljska, 26.–30. 7.

• Plesi iz Poscheve zbirke Musicalische Ehrenfreudt 
kot uporabna glasba. Referat na mednarodnem 
muzikološkem simpoziju »Glasbeno ‘uporabno’ 

in glasbeno ‘avtonomno’: podobe in pomeni«, 
Muzikološki inštitut ZRC SAZU, Ljubljana, 
19.–20. 10.

• Vabljeni prispevek na okrogli mizi »Glasbeni muzej 
– strokovni izziv in slovenski dolg« v organizaciji 
Slovenskega muzikološkega društva, Ptuj, 15. 12.

jurij	snoj	
• Graduals from the Charterhouses Žiče (Seiz) and 

Bistra (Freudenthal). Referat na XIII. simpoziju 
študijske skupine Cantus Planus, Univerza v Re-
gensburgu, Nemčija, 28. 8.–4. 9. 

• The glagolitic chant fragment from the National and 
University library in Ljubljana. Referat na mednaro-
dnem muzikološkem simpoziju »Musical Culture of 
the Czech Lands and Central Europe before 1620«, 
Karlova univerza v Pragi, Češka, 22.–26. 8. 

RAZISKOVALnO DELO V TUjInI, šTUDIjSKI 
ObISKI In POTOVAnjA

alenka	Bagarič
• Steiermärkisches Landesarchiv, Gradec, Avstrija, 

20. 6., 5. 7.: raziskovalno delo in zbiranje gradiva. 
• Biblioteca Nazionale Marciana, Benetke, Italija, 

27. 7., 16. 9.: zbiranje gradiva ter konzultacije s so-
mentorjem prof. dr. Dinkom Fabrisom za dokončno 
izdelavo doktorske disertacije.

tomaž	Faganel
• Slovenski znanstveni inštitut na Dunaju, Avstrija, 

14. 3.: predstavitev dela Muzikološkega inštituta in 
zbirke znanstvenokritičnih notnih izdaj Monumenta 
artis musicæ Sloveniæ (skupaj z M. Kokole). 

Metoda Kokole
• Morrill Music Library, Firence, Civico Museo 

Bibliografico Musicale, Bologna, Italija, 7.–10. 2.: 
zbiranje gradiva.

• Slovenski znanstveni inštitut na Dunaju, Avstrija, 
14. 3.: predstavitev dela Muzikološkega inštituta in 
zbirke znanstvenokritičnih notnih izdaj Monumenta 
artis musicæ Sloveniæ (skupaj s T. Faganelom). 

• Steiermärkisches Landesarchiv, Gradec, Avstrija, 
20. 6., 5. 7.: raziskovalno delo in zbiranje gradiva.

• Biblioteca nazionale Marciana, Benetke, Itali-
ja, 15.–16. 9.: raziskovalno delo in preverjanje 
 podatkov. 

jurij	snoj
• Univerza v Regensburgu, Nemčija, 27. 9.–1. 10.: 

udeležba na delavnici »Antiphonaria«. 

Katarina Šter
• Urbino, Assisi, Italija, 9.–10. 2.: zbiranje gradiva v 

Italiji. 
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• Biblioteca nazionale Marciana, Benetke, Italija, 27. 
7.: zbiranje gradiva v knjižnici. 

PEDAGOšKO DELO

alenka	Bagarič
• Zgodovina glasbe II. Predavanja na Akademiji za 

glasbo Univerze v Ljubljani (v študijskem letu 
2006/07).

nataša	Cigoj	Krstulović
• Nauk o glasbi. Srednja glasbena in baletna šola v 

Ljubljani.
• Sodelovala je pri izvajanju predmeta Glasba in 

glasbeno življenje na Slovenskem. Izvajanje po-
diplomskega predmeta v okviru podiplomskega 
programa Primerjalni študij idej in kultur, modul 
Slovenske študije, Univerza v Novi Gorici.

tomaž	Faganel
• Zborovsko dirigiranje. Orglarska šola Zavoda Dom 

sv. Jožef v Celju.

Metoda Kokole
• Glasba in glasbeno življenje na Slovenskem. Izvaja-

nje podiplomskega predmeta v okviru podiplomske-

ga programa Primerjalni študij idej in kultur, modul 
Slovenske študije, Univerza v Novi Gorici.

• Zgodovina likovne umetnosti in kulture – glasba. 
Predavanja in seminar na Likovnem oddelku Pe-
dagoške fakultete Univerze v Mariboru.

jurij	snoj
• Zgodovina starejše svetovne glasbe. Predavanja in 

seminar na Oddelku za muzikologijo Filozofske 
fakultete Univerze v Ljubljani.

• Paleografija. Predavanja na Oddelku za muzikolo-
gijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.

MEnTORSTVO

Metoda Kokole je bila mentorica mladi raziskovalki 
doktorandki mag. Alenki Bagarič in somentorica 
podiplomskemu študentu Univerze v Zagrebu, Nikoli 
Lovriniću, pri magistrski nalogi Gabriello Puliti: Sacræ 
modulationes (1600): prilog proučavanju razvoja mo-
teta krajem 16. stoljeća.

jurij	snoj je bil mentor mladi raziskovalki Katarini 
Šter pri magistrski nalogi Poznosrednjeveška mo-
nastična recepcija koralnega enoglasja na primeru 
kartuzije Žiče.

IZbRAnA bIbLIOGRAfIjA, vir: vzajemna baza podatkov CObISS/CObIb

članKi	in	DRuGi	sestavni	Deli

izvirni	znanstveni	članek

BAGARIČ, Alenka. Neapeljska vilanela : odraz upora 
ali zabave?. De musica disserenda, 2006, letn. 2, št. 
1, str. 83–101. 

CIGOJ KRSTULOVIĆ, Nataša. Samospev v glasbeni 
kulturi druge polovice 19. stoletja na Slovenskem : 
prispevek k zgodovini recepcije. De musica disseren-
da, 2006, letn. 2, št. 1, str. 7–30. 

KOKOLE, Metoda. Siluowenniya zhongshiji mo de 
wudao zai wenxue ji huihua shang de tuo ying. Yi shu 
zhong de yin yue, 2006, 1, str. 184–197, ilustr. 

KOKOLE, Metoda. The dances of Posch’s collection Mu-
sicalische Ehrenfreudt as functional music. De musica 
disserenda, 2006, letn. 2, št. 2, str. 75–98, ilustr. 

SNOJ, Jurij. Od perfekcije do menzure : Francova in 
Vitryjeva zamisel ritma. De musica disserenda, 2006, 
letn. 2, št. 1, str. 113–129. 

ŠTER, Katarina. Koral Philippa Nicolaija in kantata 
Johanna Sebastiana Bacha: Wie schön leuchtet der 
Morgenstern. De musica disserenda, 2006, letn. 2, št. 
1, str. 61–82. 

objavljeni znanstveni prispevek na konferenci 

KOKOLE, Metoda. Najzgodnejše opere na Slovenskem : 
od Euridice (?) do začetka delovanja stanovskega gle-
dališča. V: KURET, Primož (ur.). Stoletja glasbe na Slo-
venskem : koncerti, Mednarodni muzikološki simpozij, 
okrogla miza. Ljubljana: Festival, 2006, str. 223–247. 

KOKOLE, Metoda. Sacred music in “Capo d’Istria” in 
the 17th century. V: COLZANI, Alberto (ur.). Barocco 
padano, (Contributi musicologici del Centro Ricerche 
dell’A.M.I.S., 13; 14; 16). Como: A.M.I.S. [i. e.] 
Antiquae Musicae Italicae Studiosi, 2002–<2006>, 
str. 225–261, ilustr. 

SNOJ, Jurij. The Plainchant manuscripts from Koper/Ca-
podistria. V: DOBSZAY, László (ur.). Cantus planus : 
Papers Read at the 12th Meeting of the IMS Study Gro-
up : Lillafüred/Hungary, 2004. Aug. 23–28. Budapest: 
Institute for Musicology of the Hungarian Academy 
of Sciences, 2006, str. 489–502. 

SNOJ, Jurij. Ruotlibus de Laybaco in njegov notirani 
misal. V: KURET, Primož (ur.). Stoletja glasbe na 
Slovenskem : koncerti, Mednarodni muzikološki 
simpozij, okrogla miza. Ljubljana: Festival, 2006, str. 
180–187. 
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samostojni	znanstveni	sestavek	ali	poglavje	v	
monografski publikaciji

BAGARIČ, Alenka. Renesančni plesi za lutnjo Giacoma 
Gorzanisa. V: LIKAR, Vojislav (ur.), WEISS, Peter 
(ur.), SVOLJŠAK, Petra (ur.). Historični seminar 5 
: zbornik izbranih predavanj 2004-2006. Ljubljana: 
ZRC SAZU, Založba ZRC, 2006, str. 139-157.

KOKOLE, Metoda. The earliest operas in Ljubljana : 
the “Comedia Italiana in Musica” (1660) and “Il 
Tamerlano” (1732). V: BUCCIARELLI, Melania 
(ur.), DUBOWY, Norbert (ur.), STROHM, Reinhard 
(ur.). Italian Opera in Central Europe, (Musical Life 
in Europe 1600–1900). Berlin: BWV [i. e.] Berliner 
Wissenschafts-Verlag, 2006-, str. 51–66, ilustr.

KOKOLE, Metoda. Operne predstave v Gorici od odprtja 
gledališča do konca 18. stoletja. V: ŠERBELJ, Ferdi-
nand (ur.). Barok na Goriškem. Nova Gorica: Goriški 
muzej, Grad Kromberk; Ljubljana: Narodna galerija, 
2006, str. 137-158, ilustr. 

Geslo – sestavek v enciklopediji, leksikonu

FAGANEL, Tomaž. Schwerdt (Schwert), Leopold Ferdi-
nand. V: FLOTZINGER, Rudolf (ur.). Österreichisches 
Musiklexikon. Wien: Verlag der Österreichischen 
Akademie der Wissenschaften, 2002–2006, 2006, bd. 
5, str. 2179. 

FAGANEL, Tomaž. Svete, Tomaž. V: FLOTZINGER, 
Rudolf (ur.). Österreichisches Musiklexikon. Wien: 
Verlag der Österreichischen Akademie der Wissen-
schaften, 2002–2006, 2006, bd. 5, str. 2361. 

FAGANEL, Tomaž. Škerjanc, Lucijan Marija. V: FLOT-
ZINGER, Rudolf (ur.). Österreichisches Musiklexikon. 
Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wis-
senschaften, 2002–2006, 2006, bd. 5, str. 2226. 

KOKOLE, Metoda. Tarsia, Antonio, Nazario. V: BLUME, 
Friedrich (ur.), FINSCHER, Ludwig (ur.). Die Musik 
in Geschichte und Gegenwart : allgemeine Enzyklo-
pädie der Musik. 2., neubearbeitete Aufl. Kassel [etc.]: 
Bärenreiter; Stuttgart; Weimar: Metzler, 1994–<2005>, 
2006, Personnenteil 16 Strat-Vil, str. 519–520. 

SNOJ, Jurij. Sittich (deutsch für slowenisch Stična). 
V: FLOTZINGER, Rudolf (ur.). Österreichisches 
Musiklexikon. Wien: Verlag der Österreichischen 
Akademie der Wissenschaften, 2002–2006, 2006, bd. 
5, str. 2224–2225. 

SUMMARY

The members of the Institute of Musicology contin-
ued with their general and specific research of music 
from the Middle Ages to the 20th century, with special 
regard to the music produced or performed on the ter-
ritory of today’s Slovenia. 
The basic research was performed within the scope of 
the research programme Research on the Slovenian 
Musical Past (together with the Department of Mu-
sicology, Faculty of Letters, University of Ljubljana). 
J. Snoj performed a comparative research on the 
Carthusian graduals SI-n, Ms 22 (originally from 
Bistra), and A-Gu, Hs 376 (originally from Žiče). 
He finished his study on the contents of a glagolitic 
fragment, preserved in the National and University 
Library in Ljubljana. K. Šter was collecting literature 
on Carthusian order in Slovenia and its medieval 
liturgical music. A. Bagarič finished her research on 
villanelle alla napolitana by Giacomo Gorzanis and 
was working on the text of her dissertation. She also 
prepared a critical edition of Gorzanis’ villanelle for 
the 51st volume of the series Monumenta artis musicæ 
Sloveniæ. M. Kokole was researching the functional 
aspect of ensemble instrumental dances from Isaac 
Posch’s collection Musicalische Ehrenfreudt of 1618. 
She also worked on comparative analysis of a number 
of preserved opera libretti used for the operatic pro-
ductions in Ljubljana in the years 1742 to 1744, and 

their connections with the operatic repertoire taken by 
the same impresarios from Graz to Northern Europe. 
N. Cigoj Krstulović researched the reception and 
reception’s aesthetics of the Slovenian solo songs in 
the second half of the 19th century. She also prepared 
a study on categories of functional and autonomous as 
models for the research into Slovenian national music 
of the 19th century. 
Within a remaining research project entitled How 
Slovenian Music is Embedded in the European Area 
(in cooperation with the Department of Musicology), 
J. Snoj researched the gradual from the monastery 
of Stična and assembled an index of its context. K. 
Šter wrote an essay on various liturgical uses of the 
protestant chorale Wie schön leuchtet der Morgenstern 
in J. S. Bach’s cantata BWV 1. A. Bagarič finished 
her article on G. Gorzanis’ lute music, published in 
Historični seminar 5. M. Kokole prepared the final 
version of the article The earliest operas in Slovenia: 
From Euridice (?) to the opening of the Estates Thea-
tre in 1765. It brings a reinterpretation of the earliest 
operatic representations on the territory of Slovenia 
and corrects certain earlier errors in musicological 
judgements on this phenomenon. D. Frelih and K. Šter 
catalogued the fund of manuscripts kept in the Ca-
thedral of Ljubljana and in the Franciscan monastery 
of Novo mesto for the international database RISM 
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(A/II). T. Faganel researched the preserved documen-
tation on the earliest engagements of the choir of the 
music society Glasbena matica under the leadership 
of Matej Hubad (1881–1929).
On October 19th to 20th the Institute of Musicology 
organised and hosted an international musicological 
conference Functional and Autonomous in Music: 
Patterns and Meanings in which 21 scholars from 
Slovenia and 8 other European countries took part. On 
the occasion a public concert entitled From the Musical 
Life of Ljubljana in the Second half of the 19th Century 
was organised by the members of the Institute. 
The Institute published four volumes of the series 
Monumenta artis musicæ Sloveniæ (38, 48, 49 and 
50; presented to public on a press conference on 10 

January 2007), and two volumes of the journal De 
musica disserenda. The volume II/2 brought nine 
articles based on the papers given at the international 
musicological conference in Ljubljana. 
The holdings of the Institute’s library were thoroughly 
checked in the summer and catalogue revised. An 
agreement of official journal exchange was signed by 
the Institute of Musicology, publisher of De musica 
disserenda, and the Ethnological Institute of the Czech 
Academy of Sciences, publisher of Hudební věda. 
International collaboration with RISM and RILM 
continued.
Four members of the Institute were active as lecturers 
at University of Ljubljana, University of Maribor and 
University of Nova Gorica.
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ZnAnSTVEnI SVET

Akad. prof. dr. France Bernik, dr. Marjan Dolgan 
(predsednik), dr. Darko Dolinar, dr. Marko Juvan, akad. 
prof. dr. Janko Kos, dr. Matija Ogrin.

PERSOnALnA SESTAVA

Predstojnik: dr. Darko Dolinar.
Bibliotekarka: Alenka Koron.
Tajnica: Alenka Maček.

sekcija	za	slovensko	literarno	zgodovino

Znanstveni svetnik: dr. Marjan Dolgan.
Znanstveni sodelavec: dr. Matija Ogrin.
Samostojni strokovni sodelavec specialist v humani-
stiki: Jože Faganel (d. d. r.).
Asistent z magisterijem, mladi raziskovalec: mag. Luka 
Vidmar. 

sekcija	za	literarno	teorijo

Znanstvena svetnika: izr. prof. dr. Darko Dolinar, izr. 
prof. dr. Marko Juvan.
Samostojni strokovni sodelavki specialistki v humani-
stiki: Alenka Koron, mag. Jola Škulj.
Asistent z doktoratom, mladi raziskovalec: dr. Marijan 
Dović.

TEMELjnE RAZISKAVE

Literarnozgodovinske, teoretične in metodološke 
raziskave (dolgoročni program P6-0024)
Vodja raziskovalnega programa: D. Dolinar.

Elektronske znanstvenokritične izdaje slovenskega 
slovstva (aplikativni projekt L6-6373, 2004–2007)
Vodja projekta: M. Ogrin.

Nacionalne literature, Srednja Evropa, Evropa in 
svet: metodološki problemi primerjalne literarne 
vede z vidika slovensko-čeških razmerij – osebnosti, 
metode, znanstvene smeri in ustanove (slovensko-
češki projekt, 2003–2005, podaljšan do junija 2006)
Vodja slovenskega dela projekta: M. Juvan.

INŠtItUt ZA SlOvENSKO lItERAtURO IN lItERARNE vEDE

Področje slovenske književnosti
Težišče dela je bilo na pripravljanju elektronskih 
znanstvenih izdaj (doslej objavljene so dostopne na 
spletni strani: http://nl.ijs.si/e-zrc/) in na raziskovanju 
s tem povezanih načelnih teoretičnih, tekstoloških in 
metodoloških vprašanj. 
Dokončani sta bili dve e-izdaji. Zbrane pesmi Antona 
Podbevška (ur. M. Dović) vsebujejo digitalne faksimile 
rokopisov, prepise besedil, komentarje, vsebinsko 
kazalo ter izpopolnjen uporabniški vmesnik. Raz-
širjena izdaja Brižinskih spomenikov (ur. M. Ogrin) 
združuje faksimile izvirnika, različne prepise in zvočno 
rekonstrukcijo njihovega govora. Zanjo so bili izpo-
polnjeni paleografski vidiki diplomatičnega prepisa 
ter računalniški postopki za prikaz paleografskih in 
ekdotičnih informacij v prepisih. Dopolnjena je bila 
bibliografija. Napisana so bila pojasnjevalna besedila 
in uredniško poročilo. Izdelan je bil dodatni mehanizem 
za prilagojen prikaz vsebine, primeren pedagoškim 
ciljem, skupaj z ustreznim besedilom ter tematskim 
zemljevidom. Obe izdaji bosta predstavljeni javnosti 
v prvi polovici leta 2007.
Nadaljevalo se je sistematično pregledovanje obsežne, 
težko berljive rokopisne literarne zapuščine Srečka 
Kosovela in iskanje njegovih v Zbrano delo neuvr-
ščenih pesmi. Opredeljeno je bilo temeljno izhodišče 
tekstnokritičnega prepisa in po njem pripravljena 
poskusna ureditev manjšega izbora besedil (ur. M. 
Dolgan). V rokopisnem oddelku NUK je bilo najdeno 
več še neobjavljenih pesmi, ki bodo uvrščene v elek-
tronsko izdajo.
Nadaljevalo se je pripravljanje izdaje približno stotih 
pisem iz korespondence Žige Zoisa med letoma 1810 
in 1818, ki jih hrani Inštitut (ur. L. Vidmar). Dokončani 
so bili prevodi celotne skupine. Obenem je potekalo 
raziskovanje strukture in funkcije pisem iz Zoisove 
korespondence. 
Začele so se priprave na znanstveno izdajo starejših 
pregledov slovstva na Slovenskem (ur. L. Vidmar). 
Zbrala bo vse preglede, ki so nastali v slovenskih deže-
lah v obdobjih reformacije, protireformacije in baroka 
(Trubar, Hren, Valvasor, Dolničar). Pripravljeni so bili 
prevod Valvasorjevega nemškega dodatka o kranjskih 
pisateljih v Slavi vojvodine Kranjske ter skenogrami 
in prepis Dolničarjevega latinskega rokopisa Javna 
ljubljanska knjižnica. 
Pridobljeni so bili mikrofilmi doslej še neraziskanega 
rokopisa Matije Čopa, tj. njegove druge, popravljene 
verzije Literature Slovencev, ki jo hranijo v Sankt 
Peterburgu, in pripravljen je bil prepis.

dr. D. Dolinar

dr. M. Dolgan

dr. M. Dović

J. Faganel

dr. M. Juvan

A. Koron
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Poleg dela za elektronske znanstvene izdaje so 
potekale manjše raziskave s področja slovenske 
književnosti, večinoma predstavljene z referati, mdr. 
o Linhartu, o ideji avstrijske Ilirije v Zoisovem kro-
gu, o intertekstualnih vidikih Kovačičeve proze. V 
vprašanja slovenske literature in kulture so posegale 
tudi primerjalnozgodovinske, literarnoteoretične in 
metodološke raziskave.

Področje primerjalne književnosti, literarne teorije in 
metodologije literarne vede
Pregledani in dopolnjeni rezultati kompleksnega več-
disciplinarnega raziskovanja o teoretičnih temeljih, 
metodoloških vidikih, krizi in razvojnih možnostih 
sodobnega literarnega zgodovinopisja so bili obja-
vljeni v zborniku Writing literary history: selected 
perspectives from Central Europe (ur. D. Dolinar in 
M. Juvan), ki je izšel pri ugledni mednarodni založbi 
Peter Lang. S to objavo so dognanja slovenskih in 
srednjeevropskih raziskovalcev tega problemskega 
sklopa (med njimi petih članov našega inštituta), ki 
so pred tremi leti izšla v odmevnem zborniku Kako 
pisati literarno zgodovino danes?, zdaj prilagojena 
recepcijskim kompetencam mednarodnega strokovne-
ga občinstva in tako najširše dostopna. Zbornik je bil 
predstavljen slovenski javnosti 7. junija, v novembru 
pa je bil obravnavan na enem od panelov letne konfe-
rence Ameriškega združenja za napredek slavističnih 
študij (AAASS).
Izšla je monografija M. Juvana Literarna veda v re-
konstrukciji, v kateri je avtor povezal rezultate svojih 
raziskav, posvečenih metodološkim in družbenim 
spremembam v literarni vedi na prehodu v 21. stole-
tje, novim koncepcijam literarne teorije (kot teorije 
literarnega diskurza), literarne zgodovine in teksto-
logije ter temeljiti posodobitvi pojmovanj besedila, 
strukture, literarnosti, stila, žanra, fikcije, razmerja 
med pravom in literaturo, umeščenosti besedil v 
čas in prostor ter vpisu časa in prostora v besedila. 
V rokopisu je bil pripravljen zbornik razprav o starejši 
slovenski literarni vedi (D. Dolinar), ki obravnava iz-
brane probleme v zvezi z njo z različnih dopolnjujočih 
se vidikov: to so opredelitve njenega predmetnega 
področja in izbor prevladujočih metod, vprašanja 
institucionalnih osnov ter nosilne teoretične kon-
cepcije osrednjih osebnosti stroke. Sinhroni prerezi 
problematike ob izbranih reprezentativnih primerih 
so postavljeni v časovno zaporedje, iz katerega se 
nakazujejo glavne razvojne linije celote.
Kot nadgradnja doktorske disertacije se je nadaljevala 
raziskava o razvoju vloge literarnega proizvajalca v 
slovenski književnosti od razsvetljenstva do sodob-
nosti z vidika sodobnih sistemskih in empiričnih 
pristopov (M. Dović). Položaj avtorja v literarnem 
sistemu zasleduje s treh plati: z vidika avtonomi-
zacije celotnega literarnega sistema, v njem pa še 
posebej posredniških institucij in medijev, z vidika 
profesionalizacije avtorjevega položaja in z vidika 

razvoja (samo)percepcij njegovih družbenih vlog in 
funkcij. Ob 13 primerih avtorjev iz različnih obdobij 
se izoblikuje tudi tipologija slovenskih literarnih 
proizvajalcev. 
Poleg navedenih obširnejših del je potekala vrsta 
raziskav o posameznih temah in problemih, ki so bili 
večidel obravnavani v člankih in referatih. To so: zgo-
dovina in struktura razmerij med literaturo in teorijo 
oziroma med umetnostjo in filozofijo; sodobne metode 
primerjalne književnosti (Juvan); teorija pripovedi, 
avtobiografije, fikcije; aplikacije teorij intertekstu-
alnosti in teorij literarnega zgodovinopisja (Koron); 
vplivi kot semiotsko delovanje, semiosfera kot možna 
koncepcija literarno-kulturnih vplivov in stikov, njena 
aplikacija na razvojne poti literatur, semiotični pogledi 
na vlogo digitaliziranih literarnih in kulturnih virov v 
primerjalni literarni vedi (Škulj); vidiki poetološke 
in tekstološke problematike modernizma, historična 
poetika modernističnega romana, roman kot specifična 
forma, utemeljena v razpiranju resnice kot vprašanju 
identitete (Škulj).
Izdelana je bila vsebinska zasnova in začele so se 
organizacijske priprave za mednarodni simpozij, ki 
bo ob stoletnici rojstva akad. Antona Ocvirka v letu 
2007 obravnaval primerjalno književnost v 20. stoletju 
s poudarkom na Ocvirkovi utemeljiteljski vlogi in na 
današnjem položaju te stroke po svetu in v Sloveniji.

Zbirka Studia litteraria
V zadnji fazi dela pri avtorjih ali v uredniški obdelavi so 
bili rokopisi štirih monografij (Dović, Smolej, Svetina, 
Virk), ki so predvidene za objavo v letu 2007.

DRUGO DELO In DEjAVnOSTI

• D. Dolinar je sodeloval v komisiji za oceno in za 
zagovor doktorske disertacije Alenke Jovanovski 
na Oddelku za primerjalno književnost ljubljanske 
Filozofske fakultete. Za ta oddelek je recenziral 
predloge bolonjskih študijskih programov. Je član 
uredništva revije Primerjalna književnost. Pisal 
je prispevke za 2. izdajo leksikona Literatura pri 
Cankarjevi založbi. 

• M. Dović se je prijavil za habilitacijo na Univerzi 
Nova Gorica in 5. 12. tam opravil preskusno preda-
vanje. Bil je tajnik, od junija je v novem mandatu 
podpredsednik Slovenskega društva za primerjalno 
književnost; je skrbnik društvenih spletnih strani; 
sodeloval je pri pripravi mednarodnega komparati-
vističnega simpozija v Vilenici. Je glavni urednik 
zbirke Goga Musica, predsednik uredniškega sveta 
Založbe Goga in član uredništva revije Park.

• J. Faganel je v rednem delovnem razmerju direktor 
Celjske Mohorjeve družbe. Je član uprave Funda-
cije dr. Bruno Breschi, ki podpira izdajanje virov 
za raziskavo starejše slovenske književnosti.

A. Maček

dr. M. Ogrin

mag. J. Škulj

mag. L. Vidmar
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• M. Juvan je član uredništev Slavistične revije, 
Primerjalne književnosti in mednarodne kompa-
rativistične elektronske revije CLCweb. Skupaj z 
J. Kernev Štrajn je uredil zbornik mednarodnega 
komparativističnega kolokvija Teoretsko-literarni 
hibridi. Souredil je tudi posebno številko Slavi-
stične revije, posvečeno 80-letnici akad. prof. B. 
Paternuja (pred izidom). Pisal je prispevke za 2. 
izdajo leksikona Literatura pri Cankarjevi založbi. 
Kot mednarodni recenzent s področja humanistike 
je ocenil dva hrvaška znanstvena projekta. Uspešno 
je zaključil štiriletni mandat predsednika Sloven-
skega društva za primerjalno književnost. 

• A. Koron je nadaljevala podiplomski študij na 
Oddelku za primerjalno književnost ljubljanske 
Filozofske fakultete in pripravljala doktorsko di-
sertacijo.

• M. Ogrin je urejal zbirko humanistične esejistike 
Sidro pri založbi Družina; bil je tajnik kolegija za 
humanistiko pri Ministrstvu za visoko šolstvo, 
znanost in tehnologijo.

• J. Škulj pripravlja doktorsko disertacijo na Oddelku 
za primerjalno književnost ljubljanske Filozofske 
fakultete. Je članica uredništva Primerjalne knji-
ževnosti; članica izvršilnega odbora Mednarodne 
zveze za primerjalno književnost (ICLA/AILC), 
predlagana je za ponovni mandat v obdobju 
2007–2010. Je članica ICLA Research Committee 
on Eastern and South-Eastern Europe. Kot članica 
izvršilnega odbora Evropske mreže komparativi-
stike (European Network of Comparative Studies 
/ Réseau européen de littérature comparée) je 
organizirala vzpostavljanje spletne domače strani 
te mreže na ZRC SAZU. 

• L. Vidmar nadaljuje doktorski študij po programu 
ZRC SAZU in Univerze Nova Gorica »Interkultur-
ni študiji – primerjalni študij idej in kultur«; obe-
nem je uspešno končal magistrski študij umetno-
stne zgodovine na Filozofski fakulteti v Ljubljani. 
Je urednik izdaje Leksikon cerkva na Slovenskem 
pri založbi Celjske Mohorjeve družbe.

Glej tudi rubriko Mednarodno sodelovanje.

KnjIžnICA In DOKUMEnTACIjA

Vodja: A. Koron.
Knjižnica, ki dela tudi za Inštitut za kulturno zgodovi-
no, se je povečala za 516 knjig in 143 zvezkov revij ter 
1 CD-ROM. Evidentiranih je bilo 1213 obiskovalcev. 
22 obiskovalcev je za potrebe raziskovalnega dela, 
za izdelavo diplomskih in magistrskih nalog ter refe-
ratov na dodiplomskem študiju uporabljalo kartoteki 
Slovenski literarnoteoretični termini in Tuji literarni 
avtorji v slovenskem periodičnem tisku. 
Ker smo bili prisiljeni izprazniti in odstopiti del 

kletnega knjižnega skladišča, je bilo veliko časa pora-
bljenega za selitev gradiva iz ustrezno klimatiziranih 
prostorov v manj primerne in neklimatizirane. Knjige 
smo s pomočjo študentov in sodelavcev očistili, naj-
manj rabljeni del fonda pa smo zaradi pomanjkanja 
skladiščnega prostora izločili. Selitev zaradi čakanja 
na nove police še ni povsem zaključena. Čiščenje 
fonda se bo postopno nadaljevalo.

Tajništvo: A. Maček.
Poleg rednih administrativno-tehničnih opravil, tudi 
za potrebe Inštituta za kulturno zgodovino, je tajnica 
sodelovala pri računalniški obdelavi in strukturiranju 
besedil v zapisu XML za potrebe projekta Elektronske 
znanstvenokritične izdaje slovenskega slovstva.

PUbLIKACIjE InšTITUTA

• Teoretsko-literarni hibridi: o dialogu literature in 
teorije / Hybridizing theory and literature: on the 
dialogue between theory and literature. Ur. Marko 
Juvan in Jelka Kernev - Štrajn. Primerjalna knji-
ževnost 29, posebna številka. Ljubljana: Slovensko 
društvo za primerjalno književnost, Inštitut za 
slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU, 
367 str. 

MEDnARODnO SODELOVAnjE

• Slovensko-češki projekt Nacionalne literature, 
Srednja Evropa, Evropa in svet: metodološki 
problemi primerjalne literarne vede z vidika 
slovensko-čeških razmerij (osebnosti, metode, 
znanstvene smeri in ustanove). Nosilec: M. Juvan; 
češki partner je Inštitut za slavistiko Filozofske 
fakultete Masarykove univerze v Brnu, nosilec: I. 
Pospíšil. Med polletnim podaljšanjem uspešnega 
projekta so potekale priprave na skupno izdajo 
izbrane Murkove korespondence. Kot rezultat pro-
jekta je v brnski reviji Slavica litteraria X 9 (2006) 
izšel tematski blok s češko-slovenske delavnice 
na temo češko-slovenskih literarnih stikov, me-
todoloških izkušenj in komparativistike, ki je bila 
na Masarykovi univerzi v Brnu novembra 2005; 
v tematskem bloku je objavljenih pet prispevkov 
članov našega inštituta.

• Prijavljen in sprejet je bil nov dveletni bilateralni 
projekt Primerjalne raziskave češkega in slo-
venskega literarnega polja v srednjeevropskem 
kontekstu, ki bo trajal do konca leta 2008.

• Nadaljevalo se je sodelovanje s Slavističnim inšti-
tutom Ruske akademije znanosti, pri katerem je v 
ospredju skupno pripravljanje zgodovine slovenske 
književnosti za ruske strokovne bralce. Pripravlje-
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ne so bile delovne verzije treh poglavij in oddane 
ruskim partnerjem. 

• Pri mednarodni založbi Peter Lang je izšel tematski 
zbornik o literarni zgodovini Writing literary history 
– Selected perspectives from Central Europe (ur. D. 
Dolinar in M. Juvan).

• J. Škulj je sodelovala v evropskem raziskovalnem 
projektu ACUME 1 (Cultural Memory in European 
Countries – An Interdisciplinary Approach), ki ga 
koordinira Univerza v Bologni. Povabljena je bila 
k sodelovanju pri triletnem projektu ACUME 2 (In-
terfacing Science, Literature and the Humanities), 
ki se je začel oktobra 2006. 

• J. Škulj in M. Juvan sta se na osebno povabilo 
vključila v projekt The Politics of Culture: Nation-
hood, Citizenship, and Interculturalism in the New 
Europe, ki je prijavljen v 7. okvirnem programu EU 
in ga koordinira univerza v Halleju (Nemčija).

Glej tudi rubrike Obiski v inštitutu, Predavanja, referati 
in drugi javni nastopi ter Pedagoško delo.

ObISKI V InšTITUTU

• Dr. Nadežda Starikova s slavističnega inštituta Ru-
ske akademije znanosti v Moskvi, Rusija, 25.–26. 1., 
18.–28. 11.: delo pri medinštitutskem bilateralnem 
projektu. 

• Prof. dr. Ivo Pospíšil z Inštituta za slavistiko univer-
ze v Brnu, Češka, 29. 5.–2. 6.: delo pri slovensko-
češkem projektu. 

• Prof. dr. Miloš Zelenka z Inštituta za zgodovino 
znanosti Češke akademije znanosti v Pragi, Češka, 
22.–27. 6., 27. 11.–1. 12.: delo pri slovensko-češkem 
projektu. 

• Dr. Elena Tomova z Bolgarske akademije znanosti, 
Bolgarija, 16. 11.: pripravljanje medinštitutskega 
sporazuma o sodelovanju.

DOKTORSKA In MAGISTRSKA DELA

Marijan	Dović	
Slovenski pisatelj: razvoj vloge literarnega proizva-
jalca v slovenskem literarnem sistemu. Oddelek za 
slovenistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 
28. 3. – doktorska disertacija.

Luka Vidmar
Italijanske umetnostne, topografske in starinoslovske 
knjige iz bibliotek operozov v Semeniški knjižnici v 
Ljubljani. Oddelek za umetnostno zgodovino Filozof-
ske fakultete Univerze v Ljubljani, 12. 1. – magistrsko 
delo.

PREDAVAnjA, REfERATI In DRUGI jAVnI 
nASTOPI

Darko Dolinar
• O literarnozgodovinski metodi Marje Boršnik. Re-

ferat na spominskem simpoziju ob stoletnici rojstva 
Marje Boršnik, SAZU, Ljubljana, 24. 1.

Marijan	Dović
• Nastavki za tipologijo slovenskih literarnih proi-

zvajalcev. Predavanje na 42. seminarju slovenskega 
jezika, literature in kulture »Mesto in meščani v 
slovenskem jeziku, literaturi in kulturi«, Ljubljana, 
10. 7.

• The formation of an autonomous literary system in 
a dominated culture: Slovenia in the 19th century. 
Referat na 10th IGEL congress, Fraueninsel, Chi-
emsee, Nemčija, 6. 8. 

• Early literary articulations of Slovene national hi-
story and the »Slovene cultural syndrome«. Referat 
na Četrtem mednarodnem komparativističnem ko-
lokviju »Zgodovina in njeni literarni žanri / History 
and its literary genres«, Lipica, 8. 9.

• Modeli slovenskega pisatelja. Predavanje v okviru 
Historičnega seminarja ZRC SAZU in Slovenskega 
društva za primerjalno književnost, ZRC SAZU, 
Ljubljana, 28. 9.

• Slovenska leposlovna klasika v elektronskih znan-
stvenih izdajah. Referat na kongresu Slavističnega 
društva Slovenije »Preseganje meje«, Zagreb, 
Hrvaška, 7. 10. 

jože	Faganel
• Razvoj pedagoških nazorov o igralčevem glasu. 

Referat na kolokviju o umetniškem govoru ob 60-
letnici AGRFT, Ljubljana, 13. 4. 

Marko juvan
• Postmodernity and critical editions of literary 

texts: towards the virtual presence of the past. 
Referat na mednarodni konferenci »Literaturas 
del texto al hipertexto: Seminario internacional«, 
AILC/ICLA in Universidad Complutense, Madrid, 
Španija, 22. 9. 

• Pogovor ob izidu knjige Literarna veda v rekon-
strukciji, Radio Slovenija, 3. program, oddaja Izšlo 
je, Ljubljana, 11. 10. 

• History and prospects of literary history. Referat 
na 38. letni konferenci Ameriškega združenja za 
napredek slavističnih študij (AAASS), Washington, 
ZdA, 17. 11. 

• Pogovor ob izidu posebne številke Primerjalne 
književnosti (Teoretsko-literarni hibridi), Radio 
Slovenija, 3. program, oddaja Izšlo je, Ljubljana, 
december. 
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Alenka Koron
• Rewriting the Narrative in Literary Historiography. 

Referat na 38. letni konferenci Ameriškega zdru-
ženja za napredek slavističnih študij (AAASS), 
Washington, ZDA, 17. 11. 

Matija ogrin
• The Freising Manuscripts – A Digital Edition of 

the Oldest Slovenian Text. Referat na mednarodni 
konferenci »Digital Humanities 2006« (v soavtor-
stvu s T. Erjavcem), Pariz, Francija, 9. 7.

• Elektronske znanstvenokritične izdaje slovenskega 
slovstva: ekdotična vodila, standardi in možnosti. 
Referat na kongresu Slavističnega društva Sloveni-
je »Preseganje meje« (v soavtorstvu s T. Erjavcem), 
Zagreb, Hrvaška, 5. 10. 

jola Škulj
• The Edges of the Novelist Genre: Historical Sense 

in Modernist Narrative Logic. Referat na medna-
rodni konferenci »Pour une poétique historique du 
roman: causalité, hasard et narration / Towards a 
Historical Poetics of the Novel: Causality, Chance 
and Narration«, Univerza v Gentu in AILC/ICLA, 
Belgija, 23. 6. 

• A Dynamic Authenticity of Texts in E-archives: 
On Digitized Cultural Resources in Comparative 
Literary Studies. Referat na mednarodni konferenci 
»Literaturas del texto al hipertexto. Seminario 
internacional«, AILC/ICLA in Universidad Com-
plutense, Madrid, Španija, 21. 9.

• Hrvatska komparatistika u evropskom kontekstu. 
Pozdravni govor na srečanju ob 50-letnici kom-
parativistike na Hrvaškem, Filozofska fakulteta, 
Zagreb, Hrvaška, 17. 11. 

• Znotraj mislečih svetov Jurija M. Lotmana. Univer-
zum duha in koncepcija semiosfere. Predstavitev 
Lotmanove knjige, založba Studia humanitatis in 
Knjigarna Konzorcij, Ljubljana, 21. 11. 

Luka Vidmar 
• Linhartova tragedija Miss Jenny Love na prehodu 

med razsvetljenstvom in predromantiko. Preda-
vanje na Radiu Slovenija, 3. program, Ljubljana, 
8. 4. 

• Ideja Ilirije v Zoisovem krogu. Referat na simpoziju 
»Linhartovo izročilo«, Slovenska matica, Ljublja-
na, 15. 11.

• Das Konzept des österreichischen Illyriens im 
Kreis um Baron Sigismund Zois: von Linhart bis 
Kopitar (1791–1817). Referat na simpoziju ob 250-
letnici rojstva Antona Tomaža Linharta, Slovenski 
znanstveni inštitut, Dunaj, Avstrija, 13. 12. 

RAZISKOVALnO DELO V TUjInI, šTUDIjSKI 
ObISKI In POTOVAnjA

Alenka Koron 
• Praga, Češka, 12.–18. 6.: študijsko bivanje v okviru 

slovensko-češkega projekta Nacionalne literature, 
Srednja Evropa, Evropa in svet: metodološki pro-
blemi primerjalne vede z vidika češko-slovenskih 
razmerij.

Matija ogrin 
• Arezzo, Italija, 18.–21. 1.: udeležba na mednaro-

dnem seminarju DIGIMED.
• Česki Krumlov, Češka, 13.–17. 6.: v okviru češko-

slovenskega projekta je pregledoval rokopise v 
knjižnici. 

• London, Velika Britanija, 25. 6.–2. 7.: udeležba na 
poletni šoli za rokopisne študije.

• München, Nemčija, 26.–29. 9.: za potrebe projekta 
o elektronskih izdajah je delal v Bavarski državni 
biblioteki. 

Glej tudi rubrike Mednarodno sodelovanje, Predavanja, 
referati in drugi javni nastopi ter Pedagoško delo.

PEDAGOšKO DELO

Marjan Dolgan
• Literatura slovenske moderne. – Slovenska drama-

tika 20. stoletja. Predavanja za študente slavistike 
na Fakulteti za kulturne vede Univerze v Celovcu, 
letni semester, marec–junij. 

Darko Dolinar
• Metodologija. Predavanja v okviru skupnega pred-

meta za podiplomske študente literarnovednih smeri 
na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. 

jože	Faganel
• Retorika. Proseminar za študente 4. letnika Teološke 

fakultete Univerze v Ljubljani. 

Marko juvan
• Medbesedilnost in kulturni spomin. Predavanja in 

konzultacije v modulu Slovenski študiji – tradicija 
in sodobnost na podiplomskem programu »Inter-
kulturni študiji – primerjalni študij idej in kultur«, 
ZRC SAZU in Univerza Nova Gorica. 

• Literarna teorija/Intertekstualnost. Predavanja 
na Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete 
Univerze v Ljubljani, 2 uri tedensko za sloveniste, 
1 ura za E-komparativiste. 

• Slovenska literatura in intertekstualnost. Predavanja 
na Odsjeku za južnoslavenske jezike i književnosti, 
Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Hrvaška, 
letni semester (marec–junij). 
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MEnTORSTVO

Darko Dolinar je bil inštitutski raziskovalni mentor 
mlademu raziskovalcu Luki Vidmarju.

Marko juvan je bil na Oddelku za slovenistiko Fi-
lozofske fakultete Univerze v Ljubljani mentor trem 
doktorandom (Marijan Dović, Vita Žerjal Pavlin, 
Barbara Zorman) in trem diplomantom. Kot preda-
vatelj ali konzultant je sodeloval v več magistrskih 
programih. V podiplomskem programu »Interkulturni 

IZbRAnA bIbLIOGRAfIjA, vir: vzajemna baza podatkov CObISS/CObIb

članKi	in	DRuGi	sestavni	Deli

izvirni	znanstveni	članek

DOLINAR, Darko. Gregor Krek in literarna zgodovina. 
Tradit. – Inšt. slov. narodop. Ljublj., 2006, letn. 35, 
št. 2, str. 107–118. 

DOLINAR, Darko. Gregor Krek und die Literaturge-
schichte. Anz. slav. Philol., [Graz], 2005, bd 33, str. 
[21]–30. 

DOLINAR, Darko. Kritične izdaje slovenskih tekstov v 
okviru slovanske filologije in nacionalne kulture. Slav. 
rev., jan.– mar. 2006, letn. 54, št. 1, str. [1]–10. 

DOLINAR, Darko. O literarnozgodovinski metodi Marje 
Boršnik. Razpr, Razr. filol. lit. vede – Slov. akad. znan. 
umet., 2006, 19, str. 17–27. 

DOVIĆ, Marijan. Cankar kot utemeljitelj profesionalnega 
pisatelja – umetnika. Slav. rev., jul.– sep. 2006, letn. 
54, št. 3, str. [391]–404. 

DOVIĆ, Marijan. Empirijska literarna znanost i literarni 
sistem S. J. Schmidta. Ostrvo, april 2006, št. 5, str. 
49–70. 

DOVIĆ, Marijan. Literatura in mediji v Jurčičevem 
času. Slav. rev., okt.–dec. 2006, letn. 54, št. 4, str. 
[543]–557. 

DOVIĆ, Marijan. Profesionalizacija slovenskega literar-
nega proizvajalca : nekaj uvodnih opažanj. Primer. 
književ., 2006, letn. 29, št. 2, str. 125–140. 

DOVIĆ, Marijan. Tekstualna tradicija in elektronski 
medij: od digitalne slikovne reprodukcije do znanstve-
nokritične izdaje. Slav. litt., 2006, str. [207]–215. 

JUVAN, Marko. Dialogi med “mišljenjem” in “pesni-
štvom” in teoretsko-literarni hibridi = Dialogues be-
tween “thinking” and “poetry” and theoretical-literary 
hybrids. Primer. književ., avg. 2006, letn. 29, posebna 
št., str. 9–26 + 189–209. 

JUVAN, Marko. Kulturni spomin in literarni žanri: primer 
slovenskega soneta. Slav. litt., 2006, str. [195]–205. 

OGRIN, Matija, ERJAVEC, Tomaž. Znanstvenokritične 
izdaje v elektronskem mediju, slovenski in češki me-

todološki pristopi k posredovanju besedil. Slav. litt., 
2006, str. [247]–256. 

ŠKULJ, Jola. Koncepti primerjalne literature in srednjee-
vropski prostor. Slav. litt., 2006, str. [187]–194. 

VIDMAR, Luka. “Et in politicis propheta”: politični 
komentarji v korespondenci med Žigo Zoisom in 
Jernejem Kopitarjem. Slav. rev., 2006, letn. 54, št. 4, 
str. [753]–775. 

VIDMAR, Luka. Natečaj za pročelje cerkve San Stae 
v Benetkah: antagonizmi beneške cerkvene fasade 
leta 1709. Zb. umet. zgod. (N.vrsta), 2006, 42, str. 
137–164, ilustr. 

VIDMAR, Luka. Omembe Josefa Dobrovskega v kore-
spondenci med Žigo Zoisom in Jernejem Kopitarjem v 
letih 1810–1818. Slav. litt., 2006, str. [217]–231. 

VIDMAR, Luka. Podoba protestantske književnosti 
v starejših pregledih slovstva na Slovenskem : (od 
Trubarjevega Registra slovenskih knjig do Čopove 
Literature Slovencev). Slav. rev., jan.–mar. 2006, letn. 
54, št. 1, str. [11]–32. 

Kratki znanstveni prispevek

DOLINAR, Darko. France Kidrič : 1880–1950. Stati inu 
obstati, 2006, let. 2, št. 3–4, str. 260–266. 

DOVIĆ, Marijan. Literarna veda med empirizacijo in 
eklekticizmom : ob X. mednarodnem kongresu IGEL. 
Primer. književ., 2006, letn. 29, št. 2, str. 183–187. 

KORON, Alenka. Retorika, etika in teorija pripovedi : 
Wayne C. Booth. Retorika pripovedne umetnosti. Pre-
vedla Nada Grošelj. Ljubljana: Literarno-umetniško 
društvo Literatura, 2005. Primer. književ., 2006, letn. 
29, št. 1, str. 127–132.

strokovni	članek

BALAŽIC, Janez, CIGLENEČKI, Marjeta, ČELIK, 
Matevž, DEŠMAN, Miha, GUŠTIN, Mitja, HÖFLER, 

študiji – primerjalni študij idej in kultur« (ZRC SAZU 
in Univerza Nova Gorica) je bil somentor Luki Vid-
marju. Na Inštitutu je bil raziskovalni mentor mlademu 
raziskovalcu Marijanu Doviću.

nAGRADE, ODLIKOVAnjA In PRIZnAnjA

Darko Dolinar je bil na občnem zboru Slovenskega 
društva za primerjalno književnost izbran za častnega 
člana društva, 22. 5.
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Janez, KLEMENČIČ, Matej, KOKOLE, Stanko, 
KOŠAN, Marko, LAH, Ljubo, LAVRIČ, Ana, MURO-
VEC, Barbara, OSTAN, Aleksander, PEZDIČEK, Eva, 
SAPAČ, Igor, SERAŽIN, Helena, ŠTEFANAC, Samo, 
VIDMAR, Luka, VIDMAR, Polona. Novogradnje v 
historičnih jedrih slovenskih mest. Umet. kron., 2006, 
11, str. 36–40, ilustr. 

DOVIĆ, Marijan. Akademija uporabnih umetnosti v 
Novem mestu?. Park, 16. dec. 2006, letn. 10, št. 4, 
str. 19. 

FAGANEL, Jože. O obrekovanju in opravljivosti. Duhov-
no življenje, 2006, letn. 73, št. 2/3, str. 54, ilustr. 

objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

DOVIĆ, Marijan. Nastavki za tipologijo slovenskih lite-
rarnih proizvajalcev. V: NOVAK-POPOV, Irena (ur.). 
42. seminar slovenskega jezika, literature in kulture, 
26. 6.–14. 7. 2006, Ljubljana. Mesto in meščani v 
slovenskem jeziku, literaturi in kulturi : zbornik preda-
vanj. V Ljubljani: Center za slovenščino kot drugi/tuji 
jezik pri Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete, 
2006, str. 240–243. 

DOVIĆ, Marijan. Slovenska leposlovna klasika v elek-
tronskih znanstvenih izdajah. V: HLADNIK, Miran 
(ur.). Preseganje meje : izdajanje slovenske leposlovne 
klasike, slovenistični Zagreb, ilirizem, slovanske lite-
rature in slovenska književnost, slovenistična in pri-
merjalna literarna veda, slovenist v razredu, mladinska 
književnost, (Zbornik Slavističnega društva Slovenije, 
17). Ljubljana: Slavistično društvo Slovenije, 2006, 
str. [35]–45. 

FAGANEL, Jože. Razvoj pedagoških nazorov o igral-
čevem govoru. V: PODBEVŠEK, Katarina (ur.), 
GUBENŠEK, Tomaž (ur.). Zbornik. V Ljubljani: Aka-
demija za gledališče, radio, film in televizijo, Katedra 
za govor, 2006, str. 13–17. 

OGRIN, Matija, ERJAVEC, Tomaž. Elektronske znan-
stvenokritične izdaje slovenskega slovstva : ekdotična 
vodila, standardi in možnosti. V: HLADNIK, Miran 
(ur.). Preseganje meje : izdajanje slovenske leposlovne 
klasike, slovenistični Zagreb, ilirizem, slovanske lite-
rature in slovenska književnost, slovenistična in pri-
merjalna literarna veda, slovenist v razredu, mladinska 
književnost, (Zbornik Slavističnega društva Slovenije, 
17). Ljubljana: Slavistično društvo Slovenije, 2006, 
str. 23–33, ilustr. 

samostojni	znanstveni	sestavek	ali	poglavje	v	
monografski publikaciji

DOLINAR, Darko. Gregor Krek in literarna zgodovina. 
V: FIKFAK, Jurij (ur.). Gregor Krek (1840–1905) : 
filologija in slovanstvo, (Traditiones, letn. 35, št. 2 
(2006), supl.). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 
2006, str. 107–118. 

DOLINAR, Darko. Literary history and its readers. V: 
DOLINAR, Darko (ur.), JUVAN, Marko (ur.). Writing 

literary history : selected perspectives from Central 
Europe. Frankfurt am Main (etc.): Peter Lang, cop. 
2006, str. 117–130. 

DOVIĆ, Marijan. The writing of literary history and 
the empirical science of literature. V: DOLINAR, 
Darko (ur.), JUVAN, Marko (ur.). Writing literary 
history : selected perspectives from Central Europe. 
Frankfurt am Main (etc.): Peter Lang, cop. 2006, str. 
169–179. 

JUVAN, Marko. On the fate of the “great” genre. V: 
DOLINAR, Darko (ur.), JUVAN, Marko (ur.). Writing 
literary history : selected perspectives from Central 
Europe. Frankfurt am Main (etc.): Peter Lang, cop. 
2006, str. 17–46. 

JUVAN, Marko. Srečko Kosovel zwischen Moderne, 
Avantgarde und Modernismus. V: KLIEMS, Alfrun 
(ur.), RASSLOFF, Ute (ur.), ZAJAC, Peter (ur.). Spät-
moderne : Lyrik des 20. Jahrhunderts in Ost-Mittel-
Europa I, (Literaturwissenschaft, Bd. 2). Berlin: Frank 
& Timme, 2006, str. 413–431. 

KORON, Alenka. Fiction, autobiography and memoir 
intertwined : the writings of Frank McCourt’s and 
Lojze Kovačič. V: COELSCH-FOISNER, Sabine 
(ur.), GÖRTSCHACHER, Wolfgang (ur.). Fiction 
and autobiography : modes and models of interaction, 
(Salzburg Studies in English Literature and Culture, 
vol. 3). Frankfurt am Main [etc.]: P. Lang, cop. 2006, 
str. 155–166. 

KORON, Alenka. Intertekstualnost, rewriting in samoci-
tiranje: Zgodbe s panjskih končnic Lojzeta Kovačiča. 
V: NOVAK-POPOV, Irena (ur.). Slovenska kratka 
pripovedna proza, (Obdobja, Metode in zvrsti, 23). 
Ljubljana: Filozofska fakulteta, 2006, str. 149–161. 

KORON, Alenka. Time regained? On narrative in literary 
historiography. V: DOLINAR, Darko (ur.), JUVAN, 
Marko (ur.). Writing literary history : selected perspec-
tives from Central Europe. Frankfurt am Main (etc.): 
Peter Lang, cop. 2006, str. 199–226. 

ŠKULJ, Jola. Cultural spaces in border territories. 
V: ASCARI, Maurizio (ur.), CORRADO, Adriana 
(ur.). Sites of exchange : European crossroads and 
faultlines, (Internationale Forschungen zur allge-
meinen und vergleichenden Literaturwissenschaft, 
103). Amsterdam; New York (NY): Rodopi, 2006, 
str. [251]–261. 

ŠKULJ, Jola. Modernist literature and the change of pa-
radigm in literary history. V: DOLINAR, Darko (ur.), 
JUVAN, Marko (ur.). Writing literary history : selected 
perspectives from Central Europe. Frankfurt am Main 
(etc.): Peter Lang, cop. 2006, str. 169–179. 

ŠKULJ, Jola. Vienna, Basel, Tuscany : stories (and 
echoes) of the terrains of reinterpreted identities. V: 
EYSTEINSSON, Ástrádur (ur.). The cultural recon-
struction of places. Reykjavík: University of Iceland 
press, 2006, str. [178]–185. 

VIDMAR, Luka. Župnijska cerkev sv. Štefana I. v Dol-
nji Košani kot umetnostni spomenik. V: DOLGAN, 
Marjan. Dolnja Košana in okolica. Celje: Društvo 
Mohorjeva družba: Celjska Mohorjeva družba, 2006, 
str. 153–174, ilustr. 
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samostojni	strokovni	sestavek	ali	poglavje	v	
monografski publikaciji

FAGANEL, Jože. Z Aškercem nad Aškerca : redakcijsko 
poročilo. V: JANČIČ, Jure (ur.), AŠKERC, Anton. 
Med Turki in Rusi. Celje: Društvo Mohorjeva družba: 
Celjska Mohorjeva družba, 2006, str. 181–183. 

VIDMAR, Luka. Predgovor. V: VIDMAR, Luka (ur.). 
Leksikon cerkva na Slovenskem, Škofija Celje. Celje: 
Društvo Mohorjeva družba: Celjska Mohorjeva druž-
ba, 2006–, str. 7–12. 

VIDMAR, Luka. Predgovor. V: VIDMAR, Luka (ur.), 
OSVALD, Monika, PAVLIN, Vojko, MIKLAVČIČ 
PINTARIČ, Magda, KEMPERL, Metoda, MOŽINA, 
Rebecca, VIDMAR, Luka. Leksikon cerkva na Slo-
venskem, Škofija Koper. Celje: Mohorjeva družba, 
2004–<2006>, str. 7–12. 

MOnOGRaFije	in	DRuGa	zaKljučena	
DELA

Znanstvena monografija

doLGAN, Marjan. Dolnja Košana in okolica. Celje: 
Društvo Mohorjeva družba: Celjska Mohorjeva druž-
ba, 2006. 611 str., ilustr. 

JUVAN, Marko. Literarna veda v rekonstrukciji : uvod 
v sodobni študij literature, (Zbirka Novi pristopi). 
Ljubljana: Literarno-umetniško društvo Literatura, 
2006. 350 str.

SUMMARY

In the field of Slovenian literature, editorial work on 
texts and materials of various genres from various pe-
riods went on; two critical editions were prepared for 
publication on the internet. In the field of comparative 
literature, literary theory, and methodology, two books 
that resulted from previous research were published 
(see below), and two manuscripts were revised and 
prepared for edition: a collection of papers on the his-
tory of literary scholarship in Slovenia, a monograph on 
the function of author-producer in Slovenian national 
literary system. Further research was carried out into 
some special issues, e. g. hybridization of theory and 
literature, contemporary methods of comparative litera-

ture, theories of narrative, of autobiography, of fiction, 
semiosphere as a possible conceptualization of literary 
contacts and influences, poetological and textological 
aspects of modernism. Major publications:
Darko Dolinar and Marko Juvan (eds.): Writing Lit-
erary History: Selected Perspectives from Central 
Europe (a collection of papers in English).
Juvan, Marko: Literarna veda v rekonstrukciji (a 
monograph on transformations of contemporary liter-
ary studies). 
In addition, 32 papers were published, and 21 papers 
presented at congresses, meetings, and public lec-
tures. 
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ZnAnSTVEnI SVET

Doc. dr. Jurij Fikfak, doc. dr. Maja Godina - Golija, 
dr. Monika Kropej, akad. dr. Milko Matičetov (pred-
sednik), doc. dr. Ingrid Slavec Gradišnik, izr. prof. 
dr. Marija Stanonik, akad. prof. dr. Franc Zadravec.

PERSOnALnA SESTAVA

Predstojnica: dr. Monika Kropej, višja znanstvena 
sodelavka.
Znanstvena svetnica: izr. prof. dr. Marija Stanonik.
Višji znanstveni sodelavci: doc. dr. Jurij Fikfak, doc. 
dr. Maja Godina - Golija, doc. dr. Naško Križnar, doc. 
dr. Mojca Ravnik, doc. dr. Ingrid Slavec Gradišnik 
(od 17. 10.).
Asistentka z doktoratom: dr. Barbara Ivančič Kutin.
Asistentke, mlade raziskovalke: Saša Babič (od 1. 11.), 
Katja Jerman, Špela Ledinek Lozej, mag. Vesna Ličer, 
Saša Poljak Istenič.
Asistentka: Vanja Huzjan.
Višja strokovna sodelavka: Sinja Zemljič - Golob (do 
18. 8.).
Strokovna sodelavca: Stanka Drnovšek, Miha Peče.
Samostojna strokovna delavka: Božena Gabrijelčič.
Samostojni tehnik: Aleksander Kuharič.

PROGRAMI, PROjEKTI In nALOGE

Etnološke in folkloristične raziskave v slovenskem in 
evropskem kulturnem prostoru (2004–2008)
Vodja raziskovalnega programa: M. Ravnik.
Sodelavci: S. Drnovšek, J. Fikfak, B. Gabrijelčič, 
M. Godina - Golija, N. Križnar, M. Kropej, M. Peče, 
M. Ravnik, M. Stanonik. 
Zunanja sodelavka: Helena Ložar - Podlogar.

Prehrana na Slovenskem v 20. in 21. stoletju (M. Go-
dina - Golija)
Nadaljevale so se raziskave kulture prehranjevanja na 
Slovenskem v 20. stoletju v mestnem in vaškem okolju. 
Pri tem je bil v ospredju vpliv uvajanja novih kulturnih 
rastlin na vsakdanjo prehrano na Slovenskem in na 
sestavo jedilnih obrokov ter na dnevni, tedenski in letni 
ritem jedi. Preučena je bila razširjenost nekaterih jedi po 

posameznih slovenskih pokrajinah. Obravnavani so bili 
izvir in zgodovina značilnih slovenskih jedi ter nastanek 
pojma slovenska narodna jed (objavljeno v monografiji 
Prehranski pojmovnik za mlade). Obravnavana sta 
bila tudi zajtrk na Slovenskem in navada pitja kave 
kot jutranje pijače (predavanje O kavi, kofetaricah in 
mariborskih kavarnah v okviru projekta Umetnostne 
galerije Maribor »Kontinentalni zajtrk«). Nadaljevalo 
se je zbiranje terenskega gradiva o prazničnih jedeh v 
severovzhodni Sloveniji v 20. stoletju in o povezavi 
prazničnih jedi in koledarskih šeg, zlasti zimskih (preda-
vanje Miklavž, božič, Štefan in prispevek o decembrskih 
praznovanjih v oddaji TV Slovenija).

Družinsko-sorodstveni odnosi v vaških okoljih Slo-
venije (M. Ravnik)
Raziskave družinsko-sorodstvenih odnosov so se 
nadaljevale s posebnim poudarkom na njihovi vlogi 
pri krajevnih praznikih in šegah (godčevstvo v Dolu 
pri Hrastovljah, borovo gostüvanje v Predanovcih, 
stiki med prebivalci obmejnih krajev Kambreškega, 
Beneške Slovenije in Rezije, žegen in šege ob božiču 
in novem letu v Ukvah v Kanalski dolini). Fotografije 
so bile vnesene v osrednjo dokumentacijo, terenski 
posnetki transkribirani in klasificirani.

Praznik in ritual na Primorskem – Vas in praznik 
(J. Fikfak) 
V pustnem času so bile dokumentirane šege in na-
vade škoromatov v Brkinih in boljunskih »škrmat«. 
Ob »maju«, osrednjem dogodku v Boljuncu, je bila s 
tehnično pomočjo članov društva France Prešeren Bol-
junec in fantovske skupnosti pripravljena fotografska 
razstava »Cjencja, fantje« na osnovi gradiva Marije 
Magajna (iz arhiva Odseka za zgodovino Narodne 
in študijske knjižnice v Trstu), gradiva fotoreporterja 
Primorskega dnevnika Davorina Križmančiča in lastnih 
posnetkov.

Zgodovina etnološkega in folklorističnega raziskova-
nja (J. Fikfak)
Za predavanja iz primerjalne zgodovine srednjee-
vropskih etnologij so bile raziskane nekatere glavne 
osebnosti, predvsem v obdobju renesanse, baroka, 
razsvetljenstva, romantike, realizma, časa pred drugo 
svetovno vojno in po njej in sodobnikov. Pri tem 
je bila pozornost namenjena vidiku socialnih mrež, 
oblikovanju nacionalnih ved in ob tem naraščajočega 
etnocentrizma, dojemanju normalnosti in vprašanjem 
avtoreferencialnosti.
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Položaj slovstvene folklore v 20. stoletju (M. Stano-
nik)
Za tretjo, teoretično zasnovano knjigo Procesualnost 
slovstvene folklore so bila napisana poglavja: Slo-
vstvena folklora – zavržena umetnost?, Od tipizacije 
k tipologiji, Poustvarjanje in literarizacija slovstvene 
folklore, Poglavitni rezultati in perspektive nadaljnjega 
razvoja slovenske slovstvene folkloristike na meji dveh 
tisočletij, ter dopolnjeno poglavje Tradicija in starost 
– kriterija slovstvene folklore.

Slovenski pregovori in rekla (M. Stanonik)
Končuje se prenašanje pregovorov in rekov s kartotek 
v elektronsko obliko (gradivo, ki so ga prepisovali štu-
denti). Iz inštitutskega arhiva se digitalizirajo pregovori 
iz glasil v 19. stoletju. Pomembna pridobitev je najdba 
Kurnikovih pregovorov, ki so veljali za izgubljene. V 
elektronsko podatkovno zbirko je prepisanih okrog 
29.000 pregovorov. 

Kontekstualnost in žanrski sistem slovstvene folklore 
(M. Stanonik)
Pozornost je bila sistematično usmerjena v zbiranje 
refleksij o žanrih slovenske slovstvene folklore v pro-
zi. Največ teoretičnega gradiva obstaja za pravljico, 
bajko in basen, za druge žanre je gradiva precej manj. 
Dozdajšnji kronološko in problemsko razvrščeni 
izsledki bodo omogočili sintetične definicije. Drugo 
zelo pomembno vprašanje je terminologija posameznih 
žanrov. Viri dokazujejo, da se je od začetkov sloven-
ske knjige v protestantizmu do danes spreminjala pri 
vseh folklornih žanrih. Špela Pahor in Marina Jurkota 
sta arhivu slovstvene folklore prepustili dva fascikla 
folklornega terenskega gradiva, zbranega v 80. letih 
20. stoletja v slovenski Istri. Gradivo se dopolnjuje 
tudi s hemerotečnim gradivom zunanje sodelavke 
Zdenke Primožič.

Raziskovanje, dokumentiranje in urejanje pripovedne-
ga izročila (M. Kropej)
Nadaljevalo se je dopolnjevanje arhiva ljudskega 
pripovedništva z novim gradivom iz pisnih virov in s 
terena; gradivo je bilo klasificirano po žanrih in pripo-
vednih tipih. Za publikacijo mednarodnega projekta o 
naravnih parkih v srednji Evropi je bilo pregledano in 
izbrano pripovedno izročilo s področja Triglavskega 
narodnega parka. Marija Kozar - Mukič je popisala in 
delno transkribirala pripovedno in pesemsko gradivo 
z magnetofonskih trakov, posnetih v Porabju v letih 
1969 in 1970. Gradivo je bilo presneto na MP3-zgo-
ščenko. 

Slovensko bajeslovno izročilo (M. Kropej)
Raziskano je bilo slovensko bajeslovje s področja 
kozmologije in čarovništva za publikacijo o slovenskih 
bajeslovnih likih. Pripravljena je bila 7. knjiga zbirke 
Zakladnica slovenskih pripovedi Slovenske pripovedi o 
čarovnicah, čarovnikih in vračih. Za knjigo z delovnim 

naslovom Pravljice danes (ur. Ljoba Jenče) je bil pri-
pravljen pregledni članek o slovenskem bajeslovju.

Sodobno pripovedništvo (M. Kropej)
Pripravljen je bil delni pregled stanja ljudskega pri-
povedništva na Slovenskem danes; popisani so bili 
nekateri pravljični parki in pravljične poti. Raziskane 
so bile možnosti ohranjanja pripovednega izročila v 
vsakdanjem življenju prek kulturno-turističnih priredi-
tev in performansov. Pripravljen je bil popis gradiva in 
zbirk sekcije za ljudsko slovstvo za arhiv Inštituta. 

Diferencialni slovar bovškega govora (B. Ivančič 
Kutin)
K seznamu bovškega narečnega besedja je bilo doda-
no gradivo, ki se je v zadnjih štirih letih nabralo ob 
terenskem zbiranju folklornih in spominskih pripo-
vedi. Gradivo v 3000 geslih je bilo slovarsko urejeno, 
strokovno so ga pregledali sodelavci Dialektološke 
sekcije Inštituta za slovenski jezik F. Ramovša, in je 
pripravljeno za tisk. Pomemben del slovarja je pona-
zarjalno gradivo, v katero so bili načrtno vključeni 
lokalni folklorni obrazci (pregovori, reki, primerjalna 
rekla ipd.). Slovar prinaša tudi obsežen korpus narečne 
planšarske terminologije in narečnega besedja za druga 
področja slovenske duhovne, socialne in materialne 
kulture.

Ljudsko izročilo na Primorskem (B. Ivančič Kutin)
Za raziskavo pripovedovanja (folklornih pripovedi) 
zunaj domačega okolja so bili dokumentirani in 
zbrani podatki o interpretiranju in »uporabi« slo-
vstvene folklore v javnosti (kulturne, turistične in 
druge prireditve). Dokumentirane so bile folklorne 
pripovedi, predvsem na Bovškem in na Tolminskem, 
manjše število enot tudi v Polhograjskem hribovju 
(objavljeno v reviji Gea). Fotografsko dokumentiran 
je bil postopek izdelave sira v čadrški mlekarni. 
Opravljena je bila terenska raziskava o ledinskih in 
hišnih imenih v vasi Čadrg na Tolminskem (objavljeno 
v reviji Traditiones 35/1). Ob raziskavi so bile zvočno 
dokumentirane številne spominske in folklorne pri-
povedi iz Čadrga. 

Bivalna kultura na Goriškem (Š. Ledinek Lozej)
V okviru raziskav za disertacijo je bila pripravljena 
dispozicija raziskave z naslovom Stanovanjska kultura 
v Vipavski dolini. Nadaljevalo se je zbiranje gradiva: 
dokumentirana je bila stanovanjska kultura v Podragi 
in Renčah, intervjuvani so bili stanovalci. Vse gradivo 
je bilo sproti dokumentirano. Študijski obiski novogo-
riške izpostave Zavoda za varstvo kulturne dediščine, 
Pokrajinskega arhiva v Novi Gorici, Goriškega muzeja, 
Arhiva Slovenije, Državnega arhiva v Gorici in Trstu 
in številnih knjižnic.

Dve Gorici – eno mesto? Konstrukcija urbanega 
(K. Jerman)

V. Huzjan
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Kutin

K. Jerman
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Za doktorsko disertacijo so bili raziskani politični 
posegi pri nastanku Nove Gorice in posledice le-teh 
za razvoj mesta, prav tako odsev političnega v vsak-
danjem življenju prebivalcev. Vprašanje urbanosti je 
bilo raziskano s stališča, ali lahko Novo Gorico sploh 
imenujemo mesto. Poudarjen je pomen procesa, ko se 
v fizični prostor vnašajo in vpisujejo osebne izkušnje 
in predstave, osebni in kolektivni spomini, in kako 
se glede na to definirata kraj in skupnost v prostoru 
(kako se fizični prostor transformira v kraj). Na pod-
lagi terenskega gradiva so bile obravnavane navezave 
in predstave o mestu med staroselci, priseljenimi v 
mesto, in v mestu rojenimi posamezniki. Raziskane 
so bile povezave in sodelovanje med Novo Gorico 
in Gorico. Pregledano je bilo arhivsko gradivo v Po-
krajinskem arhivu Nova Gorica, Goriškem muzeju, 
Muzeju novejše zgodovine, Župniškem uradu Kapela. 
Dopolnjeni sta bili fototeka in hemeroteka.

Transformacija šeg ob delu (na primeru poljedelskih 
opravil v okolici Ljubljane) (S. Poljak Istenič)
V okviru raziskav za disertacijo sta bili dokumentirani 
prireditvi »praznik jagod« in »kostanjeva nedelja« na 
Jančah. Analizirani so bili pogovori z informatorji 
in pisni viri z raziskovanega območja (vzhodni del 
Mestne občine Ljubljana). Preučen je bil del gradiva 
Nika Kureta o delovnih šegah. Za fototeko je bilo do-
kumentirano pustovanje v gasilskem domu v Mednu, 
barvanje pirhov, blagoslov velikonočnih jedi in veli-
konočni zajtrk v Mednu, abrahamovanje na turistični 
kmetiji na Golem Brdu, krst v Dravljah, priprave na 
novo mašo v Mednu (spletanje vencev, priprava mlajev 
in njihova postavitev pred hišo novomašnika, priprava 
in postavljanje mlaja pred gasilskim domom in posta-
vitev mlaja pred šentviško cerkvijo, slovo novomašni-
ka od doma v Mednu), na novo mašo v Šentvidu nad 
Ljubljano in Stanežičah, miklavževanje v osnovni šoli 
na Dobrovi, prihod dedka Mraza za otroke zaposlenih 
na Ministrstvu za kmetijstvo, obredno kajenje po hiši. 
V okviru raziskav socialne kulture je bila dokončana 
analiza društvenega življenja v Kropi in Kamni Gorici 
ter medvoške godbe na pihala.

Etnološka kulturna dediščina – zbiranje, vrednotenje 
in varovanje gradiva, arhivov in dokumentacije (S. 
Drnovšek)
Največ dokumentacijskega dela je bilo namenjenega 
skeniranju in obdelavi gradiva o šegah v slovenskem 
zamejstvu in gradiva o materialni in nesnovni dediščini 
v Sloveniji. V fototeko so bili uvrščeni posnetki tekočih 
raziskav. Poskeniranih je bilo 1165 diapozitivov, nega-
tivov oziroma fotografij, skupaj je bilo v podatkovnih 
zbirkah obdelanih 2415 posnetkov. Del obdelanega 
gradiva je iz tekočih raziskav sodelavcev o nesnov-
ni kulturni dediščini, drugo so posnetki iz zasebnih 
arhivov in priprav za objavo. Ob dokumentiranju 
koledarskih in življenjskih šeg v okolici Ljubljane je 
nastalo 1152 digitalnih posnetkov. 

Da bi ohranili dokumentacijo o značilnem objektu 
ljudskega stavbarstva, je Inštitut pridobil dovoljenje 
za skeniranje 300 diapozitivov iz zbirke posnetkov 
kozolcev na Slovenskem g. Ignaca Perneta. Posnetki 
so shranjeni v digitalni obliki v inštitutskem arhivu. 
Podatkovna zbirka Inštituta vsebuje 11.044 fotografij, 
5527 diapozitivov in prek 4000 digitalnih posnetkov. 
Digitalna zbirka omogoča iskanje na različne načine 
(etnološka klasifikacija, gesla, avtor, čas, kraj) in 
predogled skeniranega gradiva v enem od grafičnih 
programov; šteje več kot 20.000 enot in je dostopna 
sodelavcem Inštituta po intranetu.

Vizualne raziskave kulture (N. Križnar, M. Peče, A. 
Kuharič)
Nadaljevalo se je spremljanje haloške kulture na pri-
meru Etnografskega društva Orači Okič. Posneta je bila 
skupinska ledena trgatev (2. 2.). Z metodo sodelovanja 
z udeležbo je bilo spremljano delovanje pustne skupine 
v Koprivnici na Hrvaškem (25. 2.), na Ptuju (26. 2.), na 
Vidmu (27. 2.) in v Velikem Okiču (28. 2.). Na pobudo 
in s sodelovanjem Etnografskega društva Orači Okič je 
bilo posneto gradivo za igrani film Korantovi zvonci 
(19., 25., 26. 3.). Posneta je bila trgatev v Pristavi (30. 
9.), martinovanje z nastopom B. Vidoviča na Ptuju (11. 
11.) in anketiranje o haloškem fašenku v sodelovanju z 
B. Vidovičem na štirih lokacijah v Halozah (16. 12.). 
Izdelan je bil etnografski film Leto oračev, ki prika-
zuje povezanost pustne kulture s kulturo vsakdanjega 
življenja v Halozah (Etnografsko društvo Orači Okič 
je za aktivnosti v zvezi s preučevanjem in ohranjanjem 
kulture haloškega fašenka prejelo Murkovo listino za 
leto 2006). V sodelovanju s Slovenskim narodopisnim 
inštitutom Urban Jarnik je bilo posneto izdelovanje 
presneca v Vidri vasi v Podjuni (7.– 8. 4.) in njegova 
uporaba pri cvetnonedeljski maši. Glavni informator je 
bil Maks Piko. Izdelan je bil etnografski film Presnec 
iz Vidre vasi. 
N. Križnar je obiskal Viljema Černa v Bardu v Benečiji 
(6. 5.), ga intervjuval in si ogledal predmete v nekdanji 
muzejski zbirki (priprava članka Etnografski muzej v 
mlekarni za monografijo Viljema Černa Terska dolina 
v besedi, sliki in pesmi). Za etnografski film Žegen v 
Ukvah (M. Ravnik) je bil izdelan sinopsis in porablje-
nih je bilo 10 snemalnih dni v Kanalski dolini. Posnete 
so bile panorame vasi, pogovori v Ukvah, v Žabnicah 
in v Trbižu, vsakdanje življenje in delo na ukovski 
planini, priprave na žegen, žegen, izdelava »brine« in 
nošenje »brine«. 
Digitalizacija enot iz Zbirke vizualne dokumentacije 
AVL: Izbranih je bilo 94 enot, ki bodo v inštitutski 
knjižnici na razpolago sodelavcem Inštituta in zu-
nanjim uporabnikom. S. Kuharič je izbrane enote 
digitaliziral, N. Križnar jih je opremil s tehničnimi 
in avtorskimi podatki ter dodal kratko vsebino in 
referenčno literaturo. M. Peče je rekonstruiral in 
digitaliziral dva starejša projekta iz Zbirke vizualne 
dokumentacije: Izola – fragmenti 1979–1984 (1984) 
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na 8-mm filmskem traku in Piransko pristanišče 
danes (1993). Za oba je značilno, da sta bila narejena 
za simultano predvajanje na štirih oz. treh ekranih, 
zdaj pa sta postavljena v celoti vsak na en ekran. S. 
Kuharič je bil asistent pri terenskih snemanjih in 
snemalec naslednjih gradiv: sosnemalec v Velikem 
Okiču (fašenk) in v Ukvah (žegen), snemalec v Lju-
bljani in v Celju (simpozij o Niku Kuretu), v Kopru 
(podelitev Murkovih nagrad), v Portorožu (Seminar 
R.A.V.E. Space, Inštitut za geografijo A. Melika) in 
v Ljubljani (»Teden možganov«, 13.–17. 3. in 26. 5., 
Inštitut za medicinske vede; Slavistična mednarodna 
konferenca, 20., 21. 4., Inštitut za slovenski jezik F. 
Ramovša; Mladi in migracije, 8. 6. Inštitut za sloven-
sko izseljenstvo; 1. znanstveni simpozij o Knafljevi 
ustanovi, 30. 6., Zgodovinski inštitut; Vaja pritrka-
vanja, 14. 8., Glasbenonarodopisni inštitut; Bingale 
bongale, 8. 9. Glasbenonarodopisni inštitut). Tonsko 
je posnel okroglo mizo »Različnost nas bogati«, 24. 
12. (Inštitut za slovensko izseljenstvo). M. Peče je 
sodeloval kot snemalec pri snemanjih v Velikem Okiču 
(fašenk in igrani film Korantovi zvonci), v Lancovi 
vasi (predstavitev filmov AVL), v Gorjanskem (po-
delitev Štrekljeve nagrade), kot montažer pri vseh 
videofilmih AVL. Posnel in zmontiral je predavanje 
M. Matičetova na Filozofski fakulteti. Izdelal je svoj 
prvi etnografski film Torkla iz gradiva, posnetega v 
Šalari leta 2002. Prikazuje tehnološki postopek ma-
stenja oljk v sodobni oljčni preši. M. Peče je vpisoval 
enote Zbirke vizualne dokumentacije v elektronsko 
podatkovno zbirko.
Seznam terenskih snemanj, pri katerih so bili udeleženi 
N. Križnar, M. Peče in S. Kuharič: 
Veliki Okič (2. 2., 19.–26. 2.), Lancova vas (22. 2.), 
Veliki Okič (19. 3., 25.–26. 3.), Vidra vas (7.–8. 4.), 
Cirkulane (17. 4.), Žabnice in Ukve (10. 5., 2. 6., 16. 
6., 21.–23. 7., 17. 12., 18. 12.), Ljubljana (29. 5., 7.–8. 
9., 19. 9.), Celje (9.–11. 9.), Gorjansko (17. 9.), Pristava 
(30. 9.), Koper (9. 11.), Ptuj (11. 11.), Portorož (10.–11. 
11.), Haloze (16. 12.), Ukve (26.–27. 12.).

Jubilejna 10. poletna šola vizualnega, Nova Gorica, 
9.–17. 7.
Organizator in vodja šole je bil N. Križnar, sodelovala 
je Območna enota JSKD Nova Gorica. Delavnice so 
vodili N. Križnar, M. Peče in T. Rački. Šole se je ude-
ležilo 12 slušateljev, večinoma podiplomski študentje 
antropologije, ki so pod mentorskim vodstvom izde-
lali štiri kratke etnografske filme. Ob deseti obletnici 
Poletne šole vizualnega je izšel priložnostni katalog z 
uvodom N. Križnarja in zbrano filmografijo ter mislimi 
vidnejših mentorjev.

Etnološki pogledi in podobe – od 19. do 21. stoletja 
(1. 7. 2004–30. 6. 2007)
Vodja temeljnega raziskovalnega projekta: I. Slavec 
Gradišnik.
Sodelavci: J. Fikfak, B. Ivančič Kutin, B. Gabrijelčič, 

M. Godina - Golija, N. Križnar, M. Kropej, M. Peče, 
S. Poljak Istenič, M. Stanonik. 
Problemski okvir raziskovalnega projekta so etnološke 
raziskave na Slovenskem v primerjalnem evropskem 
okviru med prehodoma 19. v 20. in 20. v 21. stoletje. 
Raziskovalno delo je zaokroženo v tri večja poglavja 
(Pogledi raziskovalcev, Pogledi raziskovancev in 
Pogledi na raziskovalce). Cilj projekta je priprava 
referenčne publikacije o slovenski etnologiji med 19. 
in 21. stoletjem. Raziskave so osredotočene na izbra-
ne tematske sklope: prazničnost (v prehrani, rituali, 
šege), družbeno življenje (sorodstvo, sosedstvo), žanri 
komunikacije (med slovstveno folkloro in sodobnimi 
pripovedmi), vizualne raziskave kulture, zgodovina 
etnologije in metodologija. V letu 2006 so sodelavci 
projektne skupine nadaljevali raziskave v okviru na-
slednjih tem: 
Materialne sledi kulture – praznična miza Slovencev, 
Družina in sorodstvo v obmejnih pokrajinah (zunaj 
projekta), Prazničnost in ritualnost, Delovne šege 
– tradicija in transformacija (disertacija), Spreminja-
nje žanrov slovstvene folklore, Konteksti slovstvene 
folklore, Ljudsko pripovedništvo od tradicionalnega 
izročila do sodobnih žanrov, O pomenu vizualnih razi-
skav: vizualno v etnologiji, Med terenom in kabinetom: 
raziskano in prezrto v etnologiji.
I. Slavec Gradišnik je v zvezi s tematiko zgodovine 
etnologije in folkloristike na Slovenskem obravnavala 
recepcijo Gregorja Kreka v slovenski etnologiji 20. 
stoletja (objavljeni krajša in daljša razprava). Za kon-
ferenco »Ljudsko izročilo in religija med tradicijo in 
transformacijo« je pripravila prispevek o Niku Kuretu 
(obj. povzetek; pripravljena angl. različica besedila za 
objavo v Folklore, Tartu). Uredila in dokumentirala 
je elektronsko zbirko skeniranega fotografskega in 
drugega gradiva, povezanega z Nikom Kuretom. Na-
daljevala je s študijem izbranih poglavij iz zgodovine 
starejše in novejše slovenske etnologije: pripravila je 
skico etnološkega in folklorističnega raziskovanja v 
Sloveniji v 20. stoletju (predloženo za objavo v Česky 
lid, Praga) in preučila interes za fenomen slovanstva 
in slovanskega v tukajšnji etnologiji (referat Slovanski 
svet v obzorju slovenske etnologije na mednarodni 
konferenci v Opolah na Poljskem; oddana tudi pisna 
različica za natis v konferenčnem zborniku).
J. Fikfak je raziskal poglede raziskovalcev na vprašanja 
ritualnosti in prazničnosti, posebej z vidika njihove 
tipologizacije in rekonstrukcije šeg in navad. Na pri-
meru Kuretovega raziskovanja škoromatov je poskušal 
ugotoviti, kateri koncepti rekonstrukcije so bili za Nika 
Kureta odločilni in kako je njegova dokumentacija in 
rekonstrukcija šege vplivala na izbor vsebin in oblik in 
kako so sami prebivalci z lastnim raziskovanjem in in-
terpretacijo to tradicijo preoblikovali (obj. povzetek).
M. Kropej je podrobno raziskala etnografsko delo Jo-
sipa Šašla pri tem so bili pripravljeni za objavo njegovi 
Spomini (1947–1949). Za objavo je bilo pripravljeno 
pripovedno gradivo Štrekljevega sodelavca Antona 

S. Zemljič - 
Golob
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Pegana, ki je zbiral ljudsko izročilo na Vipavskem, 
Goriškem, Tolminskem in na Krasu v letih 1868 in 
1869. 
M. Godina - Golija je usmerila raziskave v delovanje 
narodopiscev na Štajerskem konec 19. in na začetku 
20. stoletja. Zlasti je bilo podrobneje raziskano delo 
graškega profesorja Franca Ferka, njegovo zbiranje 
narodopisnega gradiva o materialni kulturi in praznikih 
na slovenskem Štajerskem. Na osnovi študija literature 
in arhivskega gradiva je bila napisana razprava Franc 
Ferk in njegov pomen za muzejsko in narodopisno 
dejavnost na Slovenskem Štajerskem (obj. v Traditi-
ones 35/1).

Informatizacija neoprijemljive dediščine za etnologijo 
in folkloristiko (1. 9. 2005–31. 8. 2008)
Vodja temeljnega raziskovalnega projekta: M. Sta-
nonik.
Sodelavci: S. Drnovšek, J. Fikfak, M. Godina - Golija, 
B. Ivančič Kutin, N. Križnar, M. Kropej, M. Peče, M. 
Ravnik, I. Slavec Gradišnik.
Avdiovizualni laboratorij Inštituta je v pripravi vi-
deogradiva za digitalizacijo očistil in preveril 614 
videokaset iz let 1983–1998. Hkrati je bilo digitalizi-
ranih 113 filmov (šege, slovstvena folklora, delovni 
procesi) iz let 1985–2006 na DVD-videoformat. Po 
analizi in primerjavi z obstoječimi in tujimi bazami 
filmskega in videogradiva je bila za informatizacijo iz 
arhiva izdelana elektronska baza metapodatkov; ta je 
končana in se preverja na sondažnem vzorcu 30 enot 
(N. Križnar, M. Peče). 
Za vnos v digitalno zbirko so pripravljeni podatki o 
bajeslovju, klasični in sodobni slovstveni folklori. 
Popisani in klasificirani so prepisi ljudskih pripovedi 
in pesmi – Porabje, 1969–1970 (M. Kropej, M. Kozar 
Mukič).
S. Drnovšek je obdelovala slikovno gradivo, ki ga je 
Inštitut pridobil ob terenskih raziskavah šeg v Sloveniji 
in v zamejstvu.
Zasnovan je bil računalniški program za digitalno 
dokumentacijo in številčenje pregovorov. V digitalno 
obliko jih je bilo prenesenih 26.390 že arhiviranih enot 
in nad 2100 enot iz dodatnega arhiva (M. Stanonik).
M. Ravnik je obdelala gradivo – terenske zapise in 
fotografije tekočih terenskih raziskav (preskrba z vo-
do, šege, prazniki, pust, borovo gostüvanje, žegnanje, 
kostanjev praznik, spominske slovesnosti, godčevstvo, 
čezmejni stiki) iz Istre, Prekmurja, Kambreškega, 
Benečije in Kanalske doline; gradivo je klasificira-
no in vključeno v osrednjo zbirko. Pri tem so bili 
prepisani tudi terenski pogovori in delno vsebinsko 
klasificirani. 
J. Fikfak je dokumentiral dogodke ob pustu (Brkini) 
in prvem maju (Boljunec) (50 posnetkov). 
M. Godina - Golija je delo usmerila v dokumentiranje 
starejšega rokopisnega gradiva v Inštitutu. Pregledano, 
izpisano in računalniško obdelano je bilo gradivo o 
ljudski kulturi na Štajerskem, ki je označeno kot »Fer-

kov arhiv«. V elektronsko podatkovno zbirko so bili 
vneseni urejeni terenski zapiski o kuharskem znanju 
na štajerskem podeželju.
I. Slavec Gradišnik je pregledala klasifikacijske sheme 
v rabi v etnološki dokumentaciji in bibliografiji. She-
me praviloma razločuje tip gradiva in namen. Po teh 
merilih se klasifikacije kulturnega materiala najbolj 
razlikujejo, hkrati pa je ob tem v slovenskih etnolo-
ških ustanovah, oddelkih in zbirkah splošna osnovna 
tridelna klasifikacija (materialna, družbena in duhovna 
kultura). Zaradi raziskovalne oz. dokumentacijske 
tradicije v tem pogledu ni mogoče misliti na koreni-
tejše spremembe; v prihodnje bo šlo za dopolnitve, ki 
bodo upoštevale poleg temeljne uvrstitve predvsem 
poenotenje opisov krajevne provenience in dosledno 
večravninsko dokumentacijo po funkcijskih, časovnih, 
socialnih in simbolnih pomenih.
Na Slovenskem narodopisnem inštitutu Urban Jar-
nik iz Celovca so pripravili klasifikacijsko shemo, 
skenirano in v elektronsko zbirko je bilo urejenih 
6000 diapozitivov iz zapuščine svetovnega popotni-
ka V. Zaletela. Dokumentiranih je bilo 500 pesmi 
iz zapuščine L. Milosavljeviča, nadaljevala se je 
avdiovizualna dokumentacija šeg in navad na Koro-
škem (izdelava prajtlja, presneca, praznovanje cvetne 
nedelje v Pliberku).

Habitus slovenskega podjetnika (1. 9. 2005–31. 8. 
2008)
Vodja aplikativnega raziskovalnega projekta: J. Fik-
fak.
Sodelavci: T. Bajuk Senčar, J. Turk.
Zunanji sodelavci: Axel Fehlhaber, Detlef Garz, Sandra 
Kirsch (Pedagoški inštitut Univerze v Mainzu, Nemči-
ja), Jože Prinčič (Inštitut za novejšo zgodovino). 
To leto je bilo namenjeno narativnim intervjujem in 
začetnim ekspertnim intervjujem, pa tudi podrobnej-
šim analizam zbranega gradiva. J. Turk je organiziral 
delavnico o biografskem intervjuju, ki sta jo vodila 
Prue Chamberlayne in Tom Wengraf, in se je udeležil 
skupaj z J. Fikfakom. J. Turk je na več konferencah 
(Amiens, London, Varšava) pojasnil izhodišča projekta 
in možnosti kvalitativnega pristopa k tem vprašanjem. 
J. Fikfak je s tehniko narativnega intervjuja opravil 
pogovor s šestimi direktorji in dva ekspertna intervjuja 
z J. Prinčičem. Barbara Turk je opravila en narativni 
intervju. Besedilo intervjujev je bilo predmet analize 
na seminarju IUC v Dubrovniku (sodelovali so razi-
skovalci iz Mainza: D. Garz, A. Fehlhaber, S. Kirsch 
in G. Riemann) in v predavanju J. Fikfaka na univerzi 
v Minnesoti. Rezultate analize sta J. Prinčič in J. 
Fikfak predstavila na nacionalni konvenciji AAASS 
v Washingtonu, ZDA. Osnovna ugotovitev je tesna 
prepletenost med političnimi in ekonomskimi vzvodi, 
J. Fikfak pa začasno ugotavlja tri osnovne tipe direk-
torja, prvega v času takoj po vojni, vse do srede 60. let, 
drugega za čas 70. in 80. let in tretjega, ki je uspešno 
preživel tranzicijo. 
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Gelebte Nachbarschaft (1. 1.–31. 10. 2006)
Vodja aplikativnega projekta: J. Fikfak.
Sodelavci: K. Jerman, V. Huzjan in zunanji sodelav-
ci.
Die Österreichische Gesellschaft für Europapolitik je 
v Avstriji in vseh državah, ki mejijo z Avstrijo, organi-
zirala in sofinancirala projekt Gelebte Nachbarschaft, 
katerega namen je bilo ugotoviti morebitne spremembe 
v odnosu do Evropske zveze in do Avstrije po vključitvi 
novih, nekdaj socialističnih držav v EU, 1. 5. 2004. Na 
Dunaju je celoten projekt koordiniral Jan Schrastetter. 
K. Jerman je organizirala anketiranje 500 prebivalcev 
iz desetih občin, ki mejijo z Avstrijo, vodja slovenskega 
dela projekta, J. Fikfak, pa je intervjuval župane teh 
občin in napisal elaborat. Javno mnenje je naklonjeno 
EU in največkrat gleda na sprejem v Evropsko zvezo 
kot na samoumeven in logičen korak v razvoju slo-
venske države in da nova povezava odpira tesnejše 
možnosti sodelovanja. Pri tem župani ugotavljajo, da 
še vedno veljajo različni standardi, ki jih ima Evropska 
zveza do novih in starih članic glede zaposlovanja 
in prehajanja meje. V raziskavi smo ugotavljali tudi 
udeležbo na svečanih prireditvah, s katerimi so 1. 5. 
2004 praznovali sprejem v EU.

Register nesnovne dediščine kot del enotnega registra 
kulturne dediščine (Ciljni raziskovalni program, 1. 10. 
2006–30. 9. 2008)
Vodja: N. Križnar.
Sodelavci: Igor Cvetko, Aleš Gačnik, Marija Klobčar, 
Rožana Koštial, M. Kropej, M. Peče, Martina Piko 
- Rustia, Andrej Pleterski, M. Ravnik, Vida Rožac Da-
rovec, I. Slavec Gradišnik, Inja Smerdel, M. Stanonik, 
Urša Šivic, Snežana Tecco Hvala. 
Cilj projekta je izdelati predloge za vzpostavitev 
registra nesnovne dediščine Slovenije. V prvih dveh 
mesecih je bilo delo projektne skupine osredotočeno 
na naslednja vprašanja: evidenca zbirk nesnovne de-
diščine v Sloveniji, primerjava z zbirkami oz. registri 
v tujini, preučevanje referenčne literature in metodo-
logije ter začetek izdelave strukture enote registra. Na 
dveh sestankih projektne skupine (16. 10. in 6. 12.) 
je bil narejen delovni načrt, razdeljene zadolžitve in 
usklajena terminologija. V pripravi je struktura regi-
stra in njegovih enot ter evidenca prvih enot nesnovne 
dediščine.
M. Ravnik je oddala popis zbirke z naslovom Druž-
bena kultura. Za izbor tematik v Registru je I. Slavec 
Gradišnik pregledala in povzela zadevno snov v ar-
hivu Leksikona etnologije Slovencev in v objavljeni 
različici v Slovenskem etnološkem leksikonu. Snov je 
s stališča Registra mogoče razdeliti v tri kategorije: 1. 
leksikalno obdelane iztočnice o zgodovini in teoriji 
vede (tu so mdr. zbrani podatki o raziskovalcih in no-
silcih skrbi za varstvo kulturne dediščine, tj. etnološke 
ustanove; glavne publikacije, npr. NS, PLS, SLI …; 
tudi definicije dediščine in kulturne dediščine in 
povzeto etnološko razmerje do nje); 2. sklop iztočnic 

iz t. i. materialne kulture oz. snovne, materializirane 
dediščine: to so iztočnice o kulturnih realijah, ki so 
nekakšna preslikava človekovega razmerja z okoljem 
in možnosti, ki jih to daje za preživetje; pri tem je tudi 
iz opisov oz. razlag, sicer v različnem obsegu in raz-
lično poglobljeno – pač glede na stanje raziskanosti, 
razvidno pomembno znanje, tehnike »udomačevanja« 
okolja; 3. iztočnice, ki opisujejo tiste vidike kulturno-
sti, ki so po načinu obstajanja po definiciji nesnovni 
in sodijo po klasični etnološki sistematiki v socialno 
in duhovno/simbolno kulturo (tj. nesnovna dediščina 
sensu strictu).

Srbi v Sloveniji, Slovenci v Srbiji. Raziskave etnolo-
ških vprašanj in spoznavanje strokovnih usmeritev 
(Bilateralni projekt, 1. 4. 2006–31. 3. 2008)
Nosilka: M. Ravnik.
Sodelavci: J. Fikfak, N. Križnar, M. Kropej, I. Slavec 
Gradišnik, M. Stanonik.
M. Stanonik in M. Ravnik sta obiskali Etnografski 
institut SANU v Beogradu in se seznanili z njegovim 
delom. M. Stanonik je z nosilko projekta s srbske 
strani odšla v Šid, kjer sta obiskali galerijo srbskega 
ekspresionističnega slikarja Save Šumanovića in 
njegov dom, ki je danes spominska hiša. S tedanjo 
direktorico teh dveh ustanov Ljubico Jukić so skušale 
najti informatorje o slovenskih izgnancih v Srbijo 
med drugo svetovno vojno, da bi M. Stanonik lahko 
dopolnila razpravo o življenju Marije Demšar, ki je v 
tem času živela v hiši omenjenega slikarja. V hišnem 
poslovnem dnevniku je nekaj zaznamkov o njej, celo 
datum prihoda. Rezultat tega srečanja je bil dogovor, 
da bi pripravili publikacijo na podlagi »etnoloških« 
pisem Marije Demšar iz Šida domov, opremljeno s šid-
skim slikarskim opusom Save Šumanovića iz vojnega 
obdobja. Z direktorico Ljubico Jukić se je dogovarjala 
o nadaljnjem sodelovanju in delni objavi prevoda 
knjige M. Stanonik Štiri matere – ena ljubezen. M. 
Ravnik je terensko raziskovala v vasi Sivac v Bački, 
kjer so bili med 2. svetovno vojno nastanjeni otroci, 
ki jih je Srbska pravoslavna cerkev rešila iz taborišča 
v Sárvár. Z Jožetom Vidičem, ki je bil eden teh otrok, 
je obiskala ljudi in kraje, povezane z njegovim tam-
kajšnjim življenjem in spomini.

Digitalizacija etnološke zbirke o slovenski manjšini v 
videmski pokrajini v Italiji (Pogodba med Republiko 
Slovenijo, Uradom Vlade RS za Slovence v zamejstvu 
in po svetu ter ZRC SAZU; 5. 1.–20. 12. 2006)
Nosilka: M. Kropej.
Sodelavci: M. Ravnik, S. Drnovšek. 
Zunanji sodelavec: Roberto Dapit.
Projekt je namenjen pripravi zbirke o Slovencih v 
Italiji, klasifikaciji in informatizaciji. R. Dapit in S. 
Drnovšek sta pregledala slikovni material, nastal ob 
terenskem delu R. Dapita v slovenskem zamejstvu 
ob italijanski meji. R. Dapit je sortiral (časovno in 
tematsko) diapozitive, nastale ob raziskavah letnih 
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šeg v zadnjem desetletju. Rezultati raziskav in gradivo 
M. Ravnik so bili vneseni v elektronsko podatkovno 
zbirko, opremljeno z gesli ter etnološko klasifikacijo. 
V drugi fazi je bil pripravljen izbor slikovnega gradiva 
za skeniranje (priprava za objave in nadaljnje računal-
niške aplikacije).

Za svobodo domovine. Fronta v Julijcih 1915–1917 
(1. 6. 2006–31. 5. 2008)
Nosilka: Petra Svoljšak (Zgodovinski inštitut Milka 
Kosa).
Sodelavci: B. Ivančič Kutin, N. Križnar, M. Stanonik 
in drugi raziskovalci ZRC SAZU.
N. Križnar je pripravil pregled zasebnih zbirk na ob-
močju soške fronte. B. Ivančič Kutin je pripravljala 
izhodišča za terensko delo – zbiranje pripovedi v 
zvezi s 1. svetovno vojno v Gornjem Posočju (Bovško, 
Tolminsko).

DRUGO DELO In DEjAVnOSTI

• J. Fikfak je z I. Slavec Gradišnik glavni urednik 
zbornika Traditiones 35; uredil je drugi zvezek 
revije, posvečen Gregorju Kreku, utemeljitelju 
slavistike na univerzi v Gradcu. V gledališču Fran-
ce Prešeren v Boljuncu je organiziral fotografsko 
razstavo »Cjencja, fantje«. Bil je organizator (z 
I. Slavec Gradišnik) znanstvene konference ob 
100-letnici rojstva akad. dr. Nika Kureta »Ljudsko 
izročilo in religija med tradicijo in transformacijo« 
(7.–12. 9.). Je član strokovnega sveta Slovenskega 
etnografskega muzeja.

• M. Godina - Golija je članica uredništva Histo-
ričnega seminarja ZRC SAZU – skrbela je za 
izvedbo etnoloških predavanj. Je članica Komisije 
za Murkove nagrade pri Slovenskem etnološkega 
društvu.

• B. Ivančič Kutin je sodelovala pri uredniškem delu 
za monografijo o Gašperju Križniku, ki jo pripravlja 
Inštitut v sodelovanju z občino Kamnik. 

• N. Križnar je član senata Fakultete za humanistične 
študije Koper, Univerza na Primorskem. Bil je ure-
dnik publikacije Arhiva Republike Slovenije Kako 
vizualiziramo kulturo / How do we visualize culture 
s prispevki 61. kongresa FIAF, Ljubljana 2005 (izšlo 
novembra 2006). 

• M. Kropej je z Nikolaiem Mikhailovim glavna 
urednica mednarodne revije Studia mythologica 
Slavica, uredila je Studia mythologica Slavica 9. 
Je članica Odbora za Štrekljevo nagrado; nagrada 
je bila podeljena Janezu Dolencu v Gorjanskem na 
Krasu, 17. 9. 

• Š. Ledinek Lozej je sodelovala pri pripravi tretje 
številke Izvestij Raziskovalne postaje ZRC SAZU 
v Novi Gorici za tisk.

• M. Peče je za postavitev na intranet popravil in 

dopolnil večmedijski projekt T. Cevca Velika Pla-
nina. 

• M. Ravnik je s K. Hirnök Munda uredila zbornik 
Slovenci na Hrvaškem – dediščina in sedanjost, 
v katerem so objavljeni prispevki s posvetovanja 
»Etnološka dediščina in kulturna podoba Slovencev 
na Hrvaškem« (2005 v Zagrebu). Je članica izvršne-
ga odbora SED in njegove skupine za Slovence v 
zamejstvu in po svetu. Bila je pobudnica za uvedbo 
tečaja rezijanskega narečja (mag. Matej Šekli), ki 
se je začel aprila. 

• I. Slavec Gradišnik je z J. Fikfakom glavna urednica 
zbornika Traditiones 35; uredila je prvi zvezek revi-
je. Bila je sodelavka in v pomoč uredniku dr. Tonetu 
Cevcu (urejanje prispevkov, jezikovni pregled) pri 
pripravi publikacije Človek v Alpah; urednica (z 
J. Fikfakom) dvojezične (slov.-angl.) programske 
knjižice in povzetkov mednarodne konference 
»Ljudsko izročilo in religija med tradicijo in trans-
formacijo«. Pri pripravi prispevkov o praznikih je 
nudila pomoč javnim medijem. Je članica Znastve-
noraziskovalnega sveta za humanistične vede pri 
ARRS.

• M. Stanonik je bila urednica pri naslednjih delih: 
Lojze Bratina, Bodi neizrečeno (Družina); Slovstve-
na folkloristika 5, št. 1; Tatjana Oblak Milčinski, 
Svi šle wakapavat turšca na mah (Glasovi 31); Bele 
stezice v vrtincih življenja, Ob praznovanju stole-
tnice (1906–2006) Čipkarske šole v Žireh poklanja 
svojim klekljaricam občina Žiri. 

KnjIžnICA In DOKUMEnTACIjA

Knjižnica
Vodja: S. Zemljič - Golob (do 18. 8.), V. Huzjan (od 
19. 8.).
Knjižni fond se je povečal predvsem z darovi in za-
menjavo publikacij med ustanovami in posamezniki, 
precej pa je bilo tudi nakupov v antikvariatih. V. 
Huzjan je uredila in popisala separatno zapuščino 
dr. Nika Kureta (iz zapuščine v Inštitutu in družin-
ske zapuščine, ki jo je podaril dr. Primož Kuret), 
fotokopije člankov dr. Nika Zupaniča in pripravila 
osnovni popis rokopisne zapuščine dr. Borisa Orla. 
Pripravila je obkonferenčno razstavo publikacij N. 
Kureta. Začela je z reorganizacijo knjižničnega gra-
diva knjižnice. Z Bredo Pajsar (Biblioteka SAZU) 
je pripravila bibliografske podatke za Internationale 
Volkskundliche Bibliographie. Glavnemu uredništvu 
so bili posredovani popisi slovenske etnološke lite-
rature za leti 2001–2002 (monografije in znanstveni 
članki v periodičnih publikacijah). V. Huzjan je 
opravila bibliotekarski strokovni izpit in se vpisala v 
2. letnik podiplomskega študija »Interkulturni študiji 
– primerjalni študij idej in kultur« Univerze v Novi 
Gorici in ZRC SAZU. 
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Dokumentacija
Vodja: S. Drnovšek.
S. Drnovšek je nadaljevala zbiranje, vrednotenje in 
varovanje gradiva, arhivov in dokumentacije. Za izdaje 
sodelavcev Inštituta je poskenirala 498 fotografij in 
drugega tekstovnega ter slikovnega materiala) in nudila 
pomoč pri pripravi power point projekcij za nastope 
sodelavcev. Skeniran je bil osebni slikovni arhiv Nika 
Kureta in 171 rokopisov iz obdobja 17.–19. stoletja ter 
fotografij iz zapuščine Josipa Šašla.
Dokumentirana je bila stanovanjska kultura v Vipavski 
dolini: fototeka 320 posnetkov, zvočni posnetki, teren-
ski zapiski in skice, hemeroteka. Urejen in popisan je 
bil mapni in načrtni del arhiva za materialno kulturo 
dr. Toneta Cevca. Ureja se Arhiv Leksikona etnologije 
Slovencev, predvsem rokopisno in tipkopisno gradivo 
za gesla iz 25 tematskih sklopov. Urejene so bile še 
zapuščina Borisa Orla in kopije prispevkov Nika Zu-
paniča. Raziskovalci so ob terenskih raziskavah v letu 
2006 posneli okoli 2000 digitalnih posnetkov. 
S. Drnovšek je sodelovala pri izboru, skeniranju in 
pripravi posnetkov iz starejše diateke za panoje na 
stalni razstavi o laufarjih, ki so jo spomladi postavili 
v Cerkljanskem muzeju. Na novo je postavila spletne 
strani Inštituta za slovensko narodopisje, v slovenščini 
in angleščini. Takšna predstavitev služi najširši infor-
miranosti o inštitutu, raziskavah in zbirkah s področja 
kulturne dediščine.

Zbirka vizualne dokumentacije
Zbirka vizualne dokumentacije Avdiovizualnega 
laboratorija se je povečala za 63 enot. Od tega je 38 
enot v lastni proizvodnji in 25 enot tuje proizvodnje. Iz 
gradiva v Zbirki vizualne dokumentacije je bilo zmon-
tiranih 8 videofilmov, dva pa sta bila rekonstruirana in 
digitalizirana. Zbirka šteje 925 enot.
Za arhiv ZRC »Spremljanje elektronskih medijev« je 
bilo arhiviranih 94 novih enot (71 video, 23 avdio) in 
osem enot lastne produkcije za inštitute ZRC SAZU. 
Arhiv skupno šteje 1001 enoto.

Videografija urejenega gradiva (po zaporedju 
izdelave): 
• Leto oračev. ― Razni kraji, 2005. Strokovno vod-

stvo in scenarij: N. Križnar, B. Vidovič; snemanje: 
N. Križnar, M. Peče, S. Kuharič; asistent: S. Ku-
harič; montaža: M. Peče; režija: N. Križnar. DV, 
Beta SP, VHS, DVD, 38 min. Tudi z angleškimi 
podnapisi. 

• Izola fragmenti 1979–1984. ― Rekonstrukcija filma 
iz leta 1984, združitev štirih ekranov v enega. Izola 
1979–1984. Strokovno vodstvo: Z. Žagar; snema-
nje in režija: N. Križnar; digitalna rekonstrukcija: 
M. Peče. Super 8 mm, DV CAM, Beta SP, VHS, 
DVD, 23 min.

• Mladinski raziskovalni tabor I in II. ― Kanalska 
dolina, 1986. Snemanje mladi raziskovalci pod 
mentorstvom N. Križnarja; montaža: S. Kuharič; 

urejanje: N. Križnar. VHS, DVD, prvi del 114 min, 
drugi del 104 min.

• Otepovci v Češnjici. ― Češnjica, 31. 12. 2005. 
Snemanje: R. Dapit; montaža: M. Peče. DV CAM, 
DVD, 31 min.

• Milko Matičetov. ― Ljubljana, Filozofska fakulteta 
29. 5. 2006. Snemanje, urejanje in montaža: M. 
Peče. DV CAM, DVD, 59 min.

• Manifestacija za solidarnost z ubežniki. ― Ljublja-
na, 21. 2. 2001. Snemanje in urejanje: N. Križnar; 
montaža: M. Peče. DV CAM, DVD, 34 min.

• Presnec iz Vidre vasi. ― Vidra vas, Pliberk, 7.–8. 4. 
Snemanje in urejanje: N. Križnar; montaža: M. Pe-
če. DV CAM, Beta SP, DVD, 30 min.

• Piransko pristanišče danes. ― Piran, 1993. Re-
konstrukcija videofilma iz leta 1993, združitev treh 
ekranov v enega. Snemanje: N. Križnar; asistent: S. 
Kuharič; digitalna rekonstrukcija: M. Peče; režija: 
N. Križnar. DV CAM, Beta SP, DVD, 19 min.

• Torkla. ― Šalara, 6. 11. 2002. Snemanje, urejanje 
in montaža: M. Peče. Hi8, DVD, 13 min.

• Trgatev v Halozah. – Pristava, 30. 9. 2006. Snema-
nje in urejanje: N. Križnar; montaža: M. Peče. DV 
CAM, Beta SP, VHS, DVD, 35 min. 

Filmi Poletne šole vizualnega:
• Zbiralec. ― Šempeter. Avtorici: Janja Hiti in Jana 

Jurič, DV, DVD, 7 min.
• Dopoldan z dojenčkom. ― Nova Gorica. Avtorici: 

Jana Barbo Jerko in Maša Zavrtanik, DV, DVD, 8 
min.

• Po nakupih. ― Nova Gorica. Avtorji: Dušanka 
Mervar, Katja Vukčevič in Luka Rejec, DV, DVD, 
13 min. 

• Plaža. ― Nova Gorica. Avtorja: Alenka Oblak in 
Andrej Rus, DV, DVD, 13 min.

Mentor vizualne raziskave in produkcije je bil pri vseh 
filmih N. Križnar, mentor montaže pa M. Peče.

PUbLIKACIjE InšTITUTA

• Traditiones 35/1, 35/2. Zbornik Inštituta za sloven-
sko narodopisje in Glasbenonarodopisnega inštituta 
ZRC SAZU. Glavna urednika J. Fikfak in I. Slavec 
Gradišnik. Ljubljana: Založba ZRC in SAZU.

• Studia mythologica Slavica 9. Ur. Monika Kropej in 
Nikolai Mikhailov. Ljubljana: Založba ZRC; Inštitut 
za slovensko narodopisje ZRC SAZU, Ljubljana, 
Università degli studi di Udine, Dipartimento di 
lingue e civiltà dell’ Europa centro-orientale, Videm, 
Italija, 355 str.

• Gregor Krek (1840–1905). Filologija in slovanstvo. 
Poseben natis in vezava, suplement Traditiones 
35/2. Ur. J. Fikfak, J. Dolenc, L. Karničar, P. Grzy-
bek, I. Slavec Gradišnik. Ljubljana: Založba ZRC, 
ZRC SAZU, 256 str.
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• Človek v Alpah. Desetletje (1996–2006) raziskav 
o navzočnosti človeka v slovenskih Alpah. Ur. 
Tone Cevc. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 
275 str.

MEDnARODnO SODELOVAnjE

• J. Fikfak je kodirektor seminarja »Interpretation 
und Verstehen« na IUC Dubrovnik, član izvršnega 
odbora International Association for Semiotic Stu-
dies. Skupaj z Gaborjem Barno je organiziral kon-
ferenco komisije za religiozna vprašanja pri SIEF, 
Celje 9.–12. 11. Organiziral je panel »Comparing 
Strategies of Enterpreneurs in Slovenia before and 
after 1990« na nacionalni konvenciji AAASS v 
Washingtonu, ZDA, 19. 11. 

• M. Godina - Golija je članica izvršnega odbora In-
ternational Commission for Research into European 
Food History (ICREFH).

• M. Kropej sodeluje z Dipartimento di Lingue e 
Civiltà dell’ Europa Centro-Orientale, Università 
degli Studi di Udine, pri urejanju in izdajanju revije 
Studia mythologica Slavica. Sodeluje tudi s Centro 
internazionale sul plurilinguismo, Università degli 
Studi di Udine. Je članica Znanstvenega sosveta 
Slovenskega narodopisnega inštituta Urban Jarnik 
v Celovcu.

• M. Ravnik je raziskovala žegen in božično-novo-
letne fantovske šege v Ukvah v Kanalski dolini 
v sodelovanju s Slovenskim kulturnim središčem 
Planika v Ukvah v Kanalski dolini v Italiji. Sode-
lovala je pri projektu Digitalizacija etnološke zbirke 
o slovenski manjšini v Videmski pokrajini v Italiji v 
sodelovanju s Študijskim centrom Nediža iz Špetra 
v Beneški Sloveniji v Italiji.

• M. Stanonik je bila gostujoča profesorica na Aka-
demii Techniczno-Humanistyczni, Wydzial Huma-
nistyczno-Spoleczny, Bielsko-Biała, Poljska, 24 ur 
predavanj (v bloku) iz slovenske slovstvene folklore 
in slovenske kulture v letnem semestru 2005/2006. 
Je članica Odbora za folkloristiko pri Slovanskem 
slavističnem komiteju.

ObISKI V InšTITUTU

• Mag. Michaela Ferencova, mlada raziskovalka, 
Inštitut za etnologijo Slovaške akademije znanosti, 
Bratislava, 13. 1. 

• Ignac Perne, ljubiteljski fotograf kozolcev, 17. 1., 
18. 5.: zbirka 3000 diapozitivov kozolcev. 

• Študenti etnologije Inštituta za narodopisje in 
kulturno antropologijo, Karl-Franzens Universität, 
Gradec, 2. 3.: obisk Inštituta pod vodstvom J. Fik-
faka. 

• Anja Štefan, mladinska pesnica in pripovedovalka 
pravljic, 8. 3.: izbor pravljic iz arhiva Inštituta. 

• Mag. Elizabeta Koneska, višja kustosinja v Muzej 
na Makedonija, 27. 3.: dogovori o sodelovanju na 
področju etnografskega filma. 

• Marija Kozar - Mukič, direktorica Muzeja Savaria 
v Sombathelyju, Madžarska, 11.–12. 4., 6.–7. 6., 
18.–22. 9., 5.–6. 12.: presnemavanje, popis in tran-
skribiranje magnetofonskih posnetkov porabskih 
pravljic in povedk M. Matičetovega. 

• Redni študenti Oddelka za etnologijo in kulturno 
antropologijo Filozofske fakultete Univerze v 
Ljubljani, 8. 5.: obisk Inštituta pod vodstvom J. 
Repiča.

• Prof. dr. Konrad Köstlin, Inštitut za evropsko 
etnologijo, Dunaj, 15. 5.: Historični seminar ZRC 
SAZU.

• Dr. Jaroslav Otčenašek, Inštitut za etnologijo Češke 
akademije znanosti, Praga, Češka, 22. 5.–1. 6.: 
uskladitev digitalizacije in klasifikacije slovanskih 
pravljic in povedk, terminološka problematika 
ljudskega slovstva, bajeslovje. 

• Prof. dr. Eva Krekovicova, Inštitut za etnologijo 
Slovaške akademije znanosti, Bratislava, Slovaška, 
23.–26. 5.: družbena identiteta, ljudsko slovstvo in 
pesmi. 

• Živa Gruden, Študijski center Nadiža, 6. 7.: razi-
skave etnologije Beneške Slovenije. 

• Dr. Mare Koiva in Andres Kuperjanov, Estonski 
literarni muzej Tartu, Estonija, 8.–14. 9.: otroška 
folklora, ljudsko pripovedništvo, bajeslovje. 

• Mirjana Pavlović in Mladena Prelić, Etnografski 
institut Srpske akademije znanosti in umetnosti, 
Beograd, Srbija, 20.–29. 10.: bilateralni projekt z 
EI SANU. 

• Prof. dr. Frank Korom, Department of Religion, 
Boston University, ZDA, 18.–23. 9.: sodelovanje 
med oddelkom in inštitutom; predavanje o ljudskih 
pevcih in slikarjih iz zahodne Bengalije v Indiji v 
okviru Historičnega seminarja ZRC SAZU. 

• Dr. Peter Janeček, Narodni muzej Praga, 11.–13., 
20., 27. 10: primerjalni študij sodobnih zgodb in 
urbanih legend; slovenska etnologija in folklori-
stika.

• Redni študenti prvega letnika Fakultete za humani-
stične študije v Kopru, 19. 10.: obisk Inštituta pod 
vodstvom M. Habinc. 

• Tom Wengraf in Prue Chamberlayne, specialista za 
metodologijo narativnega intervjuja, 30. 11.

• Redni študenti Oddelka za etnologijo in kulturno 
antropologijo Filozofske fakultete Univerze v 
Ljubljani, 7. 11.: obisk Inštituta pod vodstvom K. 
Juvančič. 

• Izredni študenti Oddelka za etnologijo in kulturno 
antropologijo Filozofske fakultete Univerze v 
Ljubljani, 9. 11.: obisk Inštituta pod vodstvom M. 
Kozoroga. 

• Prof. dr. Mihaly Hoppal, direktor Inštituta za etno-
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logijo Madžarske akademije znanosti v Budimpešti, 
11. 11.: dogovori o sodelovanju obeh inštitutov. 

• Redni študenti Oddelka za etnologijo in kulturno 
antropologijo Filozofske fakultete Univerze v 
Ljubljani, 28. 11., obisk Inštituta pod vodstvom J. 
Hudalesa. 

• Mag. Martina Piko - Rustia, direktorica Slovenske-
ga etnološkega inštituta Urban Jarnik, Celovec, in 
Avgust Malle, direktor Slovenskega zgodovinskega 
inštituta, Celovec, Avstrija, 30. 11.: urejanje Zbor-
nika in Spominov Josipa Šašla. 

• Jovanka Djordjević Jovanović, Balkanološki inštitut 
Srpske akademije znanosti in umetnosti, Beograd, 
Srbija, 18. 12.: bajeslovno izročilo o »grkih«. 

PREDAVAnjA, REfERATI In DRUGI jAVnI 
nASTOPI

j. Fikfak
• Traditiones 34. Tiskovna konferenca, Ljubljana, 

13. 1.
• Cjencja, fantje. Maj v Boljuncu. Predavanje ob 

otvoritvi fotografske razstave »Cjencja, fantje«. 
Boljunec, Italija, 28. 4. 

• Semiotika kmetstva v tranziciji. Tiskovna konferen-
ca o knjigi Irene Portis Winner, Cerknica, 10. 2. 

• Semiotika kmetstva v tranziciji in Text & Reality. 
Tiskovna konferenca, Ljubljana, 14. 2. 

• O rekonstrukciji ritualnih praks. Referat na medna-
rodni konferenci »Ljudsko izročilo in religija med 
tradicijo in transformacijo«, Ljubljana, 8. 9.

• Analiza biografije uspešnega direktorja. IUC Du-
brovnik, 21. 9.

• O Niku Kuretu. Intervju v oddaji Osmi dan, TV 
Slovenija, 5. 10.

• Morals, Ethics, and Business in the former Yugo-
slavia. The Conduct of Managers before and after 
Socialism. Predavanje na univerzi v Minnesoti, 
ZDA, 10. 11.

• How do Slovenian Managers/Entrepreneurs Re-
Present Themselves? Predavanje na nacionalni kon-
venciji AAASS. Washington DC, ZDA, 19. 11.

M. Godina - Golija 
• Kontinentalni zajtrk. Prispevek na TV Slovenija, 

10. 3.
• O kavi, kofetaricah in mariborskih kavarnah. 

Predavanje v okviru projekta Umetnostne galerije 
Maribor »Kontinentalni zajtrk«, Maribor, 12. 3.

• Seeking Health in the Spas of Štajersko (Styria). 
Predavanje na 16th International Ethnological Food 
Research Conference »Sanitas per Aquas«, Inns-
bruck, Meran, Avstrija, 28. 9. 

• Predstavitev monografije Prehranski pojmovnik za 
mlade, tiskovna konferenca, Društvo slovenskih 
pisateljev, Ljubljana, 4. 12.

• Miklavž, božič, Štefan – decembrska praznovanja 
Mariborčanov pred 2. svetovno vojno. Predavanje, 
Muzej narodne osvoboditev, Maribor, 6. 12. 

• Decembrska praznovanja na Slovenskem. Prispevek 
na TV Slovenija, 6. 12.

• Prehranski pojmovnik za mlade. Predstavitev mo-
nografije na tiskovni konferenci, Literina knjigarna, 
Maribor, 8. 12.

B.	ivančič	Kutin
• Stories from the Slovene-Italian border in the Bo-

vec area. Referat na 7. Postgraduate Conference 
Inclusive Exclusive, UCL, School of Slavonic and 
East European Studies, London, Velika Britanija, 
16.–18. 2.

• Kontekst in tekstura folklornih pripovedi na Bov-
škem. Teoretski seminar, Oddelek za etnologijo in 
kulturno antropologijo Filozofske fakultete Univer-
ze Ljubljana, 1. 3.

• Predstavitev raziskave o ledinskih imenih v Čadrgu, 
15. 10.

• O kontekstu in teksturi folklornih pripovedi. 
Predavanje za študente Oddelka za slovenistiko 
Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru, Ljublja-
na, Dvorana Zemljepisnega muzeja, ZRC SAZU, 
14. 11.

K. jerman
• Promenada v Ljubljani. Predavanje v Muzeju no-

vejše zgodovine, 25. 1.
• Two Goricas – one city? Cooperation and relations 

between Slovenian Nova Gorica and Italian Gori-
ca/Gorizia. Prispevek na mednarodni konferenci 
LINEAE TERRARUM, International Border Con-
ference/Conferencia Internacional sobre Fronteras, 
Cuidad Juárez, Mehika, El Paso, ZDA, Las Cruces, 
ZDA, 27.–30. 3. 

• Nova Gorica – mesto na meji. Referat na posvetu 
»Vzporednice med slovensko in hrvaško etnologijo. 
Mesto in trg na meji«, Podsreda, 25.–26. 5.

• Promenada v Ljubljani. Predavanje. Seminar slo-
venskega jezika, literature in kulture, Filozofska 
fakulteta, Ljubljana, 13. 7.

• Po ljubljanski promenadi do Tivolija. Vodenje po-
letnih Raziskovalnih igralnic ZRC 2006, Ljubljana, 
17. 7.

• The Slovene town of Nova Gorica. Ethnological 
perspective of a post-war new town. Referat na 
Eight International Conference on Urban History 
Urban Europe in Comparative Perspective, The 
European Association for Urban History in The 
Institute of Urban History, Stockholm, Švedska, 
30. 8.–2. 9. 

• O Novi Gorici. Predavanje. Goriški muzej, grad 
Kromberk, Nova Gorica, 12. 9.

• Promenada v Ljubljani. Predavanje na Univerzi 
za tretje življenjsko obdobje, program Etnologija, 
Ljubljana, 8. 12.
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n.	Križnar
• Etnografski filmi N. Križnarja. Gorenjski muzej 

Kranj, Kranj, 16. 2.
• Fašenk v etnografskem filmu. Sodelovanje pri 

organizaciji posvetovanja, skupaj z Znanstvenoraz-
iskovalnim središčem Bistra Ptuj, Ptuj, 20.–22. 2.

• Leto oračev. Referat in predstavitev istoimenskega 
filma na posvetovanju »Fašenk v etnografskem 
filmu«, Ptuj, 20. 2.

• Leto oračev. Predstavitev filma, Kulturni dom, 
Lancova vas, 22. 2.

• Etno video maraton. Sodelovanje pri organizaciji 
prireditve v Slovenskem etnografskem muzeju in 
predstavitev filma Orači, City Park, Ljubljana, 
30. 3. 

• Pogovor z Murkovimi nagrajenci. Slovenski etno-
grafski muzej, Ljubljana, 10. 5.

• Predstavitev etnografskih filmov iz serije Kako 
živimo. Triglavski narodni park, Informacijsko 
središče v Radovni, 18. 5.

• Okrogla miza o Poletni šoli vizualnega, TV Pri-
morka, Šempeter pri Gorici, 1. 6.

• Uvodna beseda in predstavitev filma Leto ora-
čev, mednarodno posvetovanje o Niku Kuretu in 
razvoju etnografskega filma, Univerza v Vidmu, 
Videm/Udine, 8. 6.

• Kuretova dediščina etnografskega filma, etnograf-
ski film v preobilju vizualnega. Referat na medna-
rodni konferenci »Ljudsko izročilo in religija med 
tradicijo in transformacijo«, Ljubljana, 7. 9. 

• Leto oračev. Predstavitev filma. Etnografski film v 
muzeju, mednarodno posvetovanje Etnografskega 
muzeja v Zagrebu, Zagreb, 19.–20. 10.

• Etnografski film Leto oračev. Program 15. festivala 
etnološkega filma, Etnografski muzej, Beograd, 
Srbija, 2.–6. 11.

• Okrogla miza Realnost v etnološkem filmu, 15. 
festival etnološkega filma. Etnografski muzej, 
Beograd, Srbija, 3. 11.

• Razmislek o sodobnih aplikacijah etnološkega zna-
nja. Referat na sociološkem srečanju 2006 »Novi 
srednji razred in družbene spremembe v Sloveniji«, 
sekcija: Kaj, ali če sploh kaj, lahko sodobna znanost 
ponudi praksi?, Murska Sobota, 17. 11. 

• Snima se sve i svašta. Intervju, Gost Beograda: 
Naško Križnar, etnolog, Politika, 20. 11.

M. Kropej
• Podoba ženskega lika v ljudskih verskih predstavah 

in šegah. Od starih do sodobnih čaščenj. Referat na 
mednarodni konferenci »Ljudsko izročilo in religija 
med tradicijo in transformacijo«, Ljubljana, 8. 9.

M.	Peče
• Filmične sestavine pustovanj. Referat na posve-

tovanju »Fašenk v etnografskem filmu«, Ptuj. 
20. 2.

a.	Poljak	istenič
• Raziskovanje vloge delovnih šeg v skupnosti prek 

gospodarskih in socialnih sprememb na podeželju. 
Referat na mednarodni konferenci »Ljudsko izro-
čilo in religija med tradicijo in transformacijo«, 
Ljubljana, 8. 9.

M. Ravnik
• Uporaba terenskih podatkov, fotografije in videa 

v raziskavi borovega gostüvanja v Predanovcih. 
Referat na posvetovanju »Fašenk v etnografskem 
filmu«, Ptuj, 20. 2.

• Vzporednice med slovensko in hrvaško etnologijo. 
Moderatorka sekcije, Podsreda, 25., 26. 5.

• Družbeni pomen pustnih šeg v Benečiji. Referat na 
mednarodni konferenci »Ljudsko izročilo in religija 
med tradicijo in transformacijo«, Ljubljana, 8. 9.

• Družina in sorodstvo v slovenskih pokrajinah. Pre-
davanje, Muzej, Miklova hiša, Ribnica, 10. 11.

i.	slavec	Gradišnik
• Predstavitev zbornika Traditiones 34 (2005), ti-

skovna konferenca, SAZU, Ljubljana, 13. 1. 
• Praznovanje velike noči. Intervju v oddaji Sobotna 

raglja, Val 202, 15. 4. 
• Murkovi nagrajenci. Vodja pogovora, Slovensko 

etnološko društvo, 1. 6.
• Etnološko obzorje Nika Kureta. Referat na medna-

rodni konferenci »Ljudsko izročilo in religija med 
tradicijo in transformacijo«, Ljubljana, 7. 9.

• Konferenca »Ljudsko izročilo in religija med tra-
dicijo in transformacijo«. Intervju, RAI – Tv Trst, 
7. 9.

• O Niku Kuretu. Intervju v oddaji Osmi dan, TV 
Slovenija, 5. 10. 

• Slovanstvo v obzorju slovenske etnologije. Vabljeno 
predavanje na mednarodni konferenci »Slovanski 
svet v očeh raziskovalcev in publicistov v 19. in 20. 
stoletju«, Opole, Poljska, 16. 11.

M.	stanonik
• Žirovsko narečje in domača imena. Društvo upo-

kojencev Žiri, Galerija Žiri, 6. 1. 
• Prizadevanja škofa Antona Martina Slomška za 

vsestranski (duhovni, moralni in kulturni) napre-
dek slovenskega naroda. Mednarodni simpozij 
o slovenski ljudski pesmi, Kulturno prosvetno 
društvo Šešče in občina Prebold, 14. 1. 

• Predstavitev domoznanskega zbornika Tabor, Zgo-
dovinsko društvo Žiri, Gasilski dom Žiri, 22. 1.

• Slovenska narečna proza. Logarjevi dnevi, 4. 
mednarodni dialektološki simpozij »Diahronija in 
sinhronija v dialektoloških raziskavah«, 24. 2. 

• Hišna imena v Žireh. Predstavitev knjige, Knjižnica 
Ivana Tavčarja Škofja Loka / krajevna knjižnica 
Žiri v Galeriji DPD Svoboda Žiri, 3. 3.

• Stanko Vraz kot slovstveni folklorist, Treći hrvat-
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sko-slovenski slavistički skup / Tretje slovensko-
hrvaško slavistično srečanje, Hotel Opatija, Opatija, 
7.–8. 4.

• Žiri na meji? Mesta in trgi na meji /Grad i trg na 
granici, 9. vzporednice med slovensko in hrvaško 
etnologijo / 9. hrvatsko-slovenske etnološke para-
lele (Mednarodni simpozij/međunarodni simpozij), 
Podsreda, 26. 5.

• Čebela – žlahtna spremljevalka slovenske kulture, 
20. dnevi medu v Polhovem Gradcu, Polhograjska 
graščina, 11. 8. 

• Poglavitni rezultati in perspektive nadaljnjega 
razvoja slovenske slovstvene folkloristike na meji 
dveh tisočletij. Mednarodni znanstveni simpozij 
»Slovenski folklor i folkloristika na razmeđu dva 
milenijuma«, Beograd, Mataruška Banja, Srbija, 
4. 10.

• Slovenska redovniška poezija. Cikel predavanj Dru-
štva za primerjalno religiologijo: Občutje svetega 
in znamenja časa 2005/6, Cankarjev dom, 14. 11.

• Nekoč je bilo jezero. Predstavitev knjige, Podružnič-
na šola, Javorje, 5. 2.; OŠ Ivana Tavčarja, Gorenja 
vas, 11. 2., 12. 2.; Kulturni dom Lučine, Knjižnica 
Ivana Tavčarja Škofja Loka, krajevna knjižnica Žiri 
v Galeriji DPD Svoboda Žiri, 3. 3.; Vodnikova do-
mačija, Ljubljana, 25. 4.; KUD »Boštjan Jezeršek« 
Sovodenj, Kulturna dvorana, Sovodenj, 21. 10.

• Poženčanove pravljice. Predstavitev knjige, Kul-
turno društvo Davorina Jenka in Občina Cerklje na 
Gorenjskem, Župnijska dvorana, 10. 2.; Župnijska 
dvorana, Predoslje 18. 3.; Marijin dom, Sela nad 
Kamnikom, 31. 3.; Ravnikarjev večer, Župnija 
Železniki, 19. 11. 

• Predstavitev knjige Bele stezice v vrtincih življenja 
/1906–2006/ Čipkarske šole v Žireh poklanja svo-
jim klekljaricam Občina Žiri, Kinodvorana DPD 
Svoboda Žiri, Žiri, 3. 12.

• Procesualnost slovstvene folklore. Predstavitev 
knjige, Mala dvorana ZRC SAZU, Ljubljana, 
6. 12.

RAZISKOVALnO DELO V TUjInI, šTUDIjSKI 
ObISKI In POTOVAnjA

j. Fikfak
• Desetdnevna medakademijska izmenjava v Rusiji: 

obisk na inštitutih za slovanske študije in etno-
logijo v Moskvi; zbiranje gradiva o moskovski 
slovanski razstavi 1867 in o ruski etnologiji v času 
razsvetljenstva in romantike v Sankt Peterburgu; v 
Ruskem etnografskem muzeju je dokumentiral vse 
gradivo, ki ga je na razstavo poslal Matija Majar. 
Dogovoril se je o razstavi zapuščine Matije Majarja 
in sodelovanju na konferencah v Sankt Peterburgu 
2007 in v Sloveniji 2009.

K. jerman
• European University Viadrina Frankfurt (Oder), 

Nemčija, in Collegium Polonicum, Slubice, Polj-
ska, 26. 6.–13. 7.: udeležba na poletni šoli »Border 
Cultures, The Rhetorics and Politics of Drawing 
and Crossing Borders« v organizaciji Faculty of 
Cultural Sciences.

M. Kropej
• Medakademijska izmenjava v Moskvi, Rusija, 

29. 10.–3. 11.: dogovori za skupne raziskave in 
projekte ter sodelovanje ob jubilejni številki revije 
Studia mythologica Slavica z Inštitutom slovanske 
etnolingvistike in Inštitutom za etnologijo in an-
tropologijo Akademije znanosti v Moskvi.

i. slavec	Gradišnik
• Medakademijska izmenjava na Akademiji znanosti 

Češke republike, 15.–23. 11.: obisk Etnološkega 
inštituta v Pragi; seznanila se je z delom Inštituta in 
sodelavci, se pogovarjala o medsebojnem sodelova-
nju pri raziskavah in publiciranju (obisk redakcije 
revije Česky lid), obiskala oddelek inštituta v Brnu 
in narodopisno središče v Stražnicah.

PEDAGOšKO DELO

j. Fikfak
• V okviru predmeta Fasching in Slowenien. Zwi-

schen Tradition und Selbstdarstellung, ki ga je v 
zimskem semestru 2005/2006 predaval na Inštitutu 
za narodopisje in kulturno antropologijo univerze 
Karla in Franca v Gradcu (Avstrija), je organiziral 
enotedensko ekskurzijo, 23. 2.–2. 3., na kateri so 
si graški študentje ogledali in dokumentirali naj-
pomembnejša slovenska pustovanja. 

• V poletnem semestru 2006 je predaval na Inšti-
tutu za evropsko etnologijo univerze na Dunaju o 
primerjalni zgodovini evropskih etnologij – Von 
der Beschreibung des Volkes zur Kulturanthro-
pologie. Skizzen der Geschichte der Volkskunde, 
Europäischen Ethnologie und Kulturanthropologie 
in Slowenien und seinen Nachbarländern.

M. Godina - Golija
• Govorica predmetov – poglavja iz materialne 

kulture Slovencev. Predavanja in seminar na podi-
plomskem študiju Primerjalni študij idej in kultur, 
modul Slovenske študije, Univerza v Novi Gorici 
in ZRC SAZU.

• O ljudski hrani in prehranjevalni kulturi na Slo-
venskem. Ciklus štirih predavanj pri predmetu 
Naravna in kulturna dediščina za 2. letnik Višje 
strokovne šole za gostinstvo in turizem Maribor.
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n.	Križnar
• Vizualne raziskave. Izbirni predmet na Oddelku za 

kulturne študije in antropologijo, Fakulteta za huma-
nistične študije Koper, Univerza na Primorskem.

• Vizualna antropologija. Izbirni izpitni predmet, 
medfakultetni podiplomski študij Antropologija, 
Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani.

Š. Ledinek Lozej 
• Tutorica študentom na bienalnem srečanju mladih 

v organizaciji Čedajske listine. Čedad, Kanal in 
Kobarid, 24.–27. 8.

i.	slavec	Gradišnik	
• Identiteta in večkulturnost. Redna predavanja in 

seminar za 3. Letnik (30 ur, letni semester), Kulturni 
študiji in antropologija, Fakulteta za humanistične 
študije Koper, Univerza na Primorskem.

M.	stanonik
• Ustno slovstvo. Redna predavanja na Filozofski 

fakulteti Univerze v Ljubljani.
• Izbrane vsebine iz književnosti. Redna predavanja 

na Pedagoški fakulteti Univerze v Mariboru.

MEnTORSTVO

Maja Godina - Golija je mentorica mladi raziskovalki 
doktorandki Š. Ledinek Lozej, mentorica pri diplomski 
nalogi Mojce Kos na Višji strokovni šoli za gostinstvo 
in turizem v Mariboru, mentorica študentom Pedagoške 
fakultete Maribor na raziskovalnem taboru Japek 2006 
v Cerkvenjaku v Slovenskih goricah.

naško	Križnar je mentor mladi raziskovalki, dok-
torandki Vesni Ličer.

Mojca Ravnik je mentorica mladi raziskovalki, dok-
torandki Katji Jerman.

ingrid	slavec	Gradišnik je mentorica mladi razis-
kovalki Aleksandri Poljak Istenič, mentorica izbirnega 
študijskega predmeta »Šege in prazniki na Sloven-
skem« pri individualnem podiplomskem študijskem 
programu Viljene Devetak za pripravo disertacije na 
Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Tutorstvo 
postdoktorskemu specializantu dr. Petru Janečku (Nar-
odni muzej Praga) na Fakulteti za humanistične študije 
Koper, Univerza na Primorskem (oktober 2006).

Marija	stanonik je bila somentorica pri doktorski 
disertaciji Petre Kodre, mentorica študentu Ma-
cieju Olszewskemu z varšavske univerze v okviru 
mednarodne izmenjave študentov BILATERAL 
(CEEPUS / Center za mobilnost in evropske pro-
grame izobraževanja in usposabljanja – CMERUS), 
mentorica pri diplomskih nalogah na Oddelku za 
slovanske jezike in književnosti Pedagoške fakultete 
v Mariboru in na Oddelku za slovenistiko Filozofske 
fakultete v Ljubljani. 

nAGRADE, ODLIKOVAnjA In PRIZnAnjA

M. Ravnik je prejela Murkovo nagrado, Koper, 
9. 11.

IZbRAnA bIbLIOGRAfIjA, vir: vzajemna baza podatkov CObISS/CObIb

članKi	in	DRuGi	sestavni	Deli

izvirni	znanstveni	članek

FIKFAK, Jurij. Gregor Krek in začetki znanstvenega razi-
skovanja kulture drugega. Tradit. - Inšt. slov. narodop., 
2006, 35, 2, str. 141–154. 

POLJAK, Saša. Društveno življenje v Kropi in Kamni 
Gorici konec 19. in v prvi polovici 20. stoletja : “za 
igro je bil pa zmeraj denar!”. Vigenjc, 2005, leto 5, 
str. 81–108, ilustr. 

SLAVEC GRADIŠNIK, Ingrid. Etnološka branja Gre-
gorja Kreka. Tradit. – Inšt. slov. narodop., 2006, 35, 
2, str. 205–233. 

SLAVEC GRADIŠNIK, Ingrid. Narodu v slavo in učeno-
sti v napredek : recepcija Gregorja Kreka v slovenski 
etnologiji. Anz. slav. Philol., 2006, bd. 33: 2005, str. 
[93]–113. 

STANONIK, Marija. Folkloristični portret Gregorja 
Kreka. Tradit. – Inšt. slov. narodop., 2006, 35, 2, str. 
155–192. 

STANONIK, Marija. Poseganje v slovstveno folkloro : 
znamenje ustvarjalnosti ali nemoči?. Tradit. – Inšt. 
slov. narodop., 2006, letn. 35, št. 1, str. [7]–49. 

STANONIK, Marija. Razmerje med govorjenim in 
zapisanim na primeru knjižne zbirke Glasovi (tudi z 
mislijo na Jolko Milič). Slovs. folklor., julij 2006, letn. 
5, št. 1, str. [2]–14. 

Pregledni	znanstveni	članek

GODINA-GOLIJA, Maja. Franc Ferk in njegov pomen 
za muzejsko in narodopisno dejavnost na Slovenskem 
Štajerskem. Tradit. – Inšt. slov. narodop., 2006, letn. 
35, št. 1, str. [207]–218, ilustr. 
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LEDINEK LOZEJ, Špela. Raziskave stavbarstva in 
bivalne kulture Vipavske doline : pregled poglavi-
tnih virov in literature pred drugo svetovno vojno. 
Tradit. – Inšt. slov. narodop., 2006, letn. 35, št. 1, str. 
[219]–245, ilustr. 

RAVNIK, Mojca. Vstop v Evropsko Unijo v dolini Idrije. 
Tradit. – Inšt. slov. narodop., 2006, letn. 35, št. 1, str. 
[167]–182, ilustr. 

SLAVEC GRADIŠNIK, Ingrid. K etnološki samopodobi 
in samopremislekom. Glas. Slov. etnol. druš., 2006, 
letn. 46, št. 3/4, str. 8–11, 124, portret. 

Kratki znanstveni prispevek

IVANČIČ KUTIN, Barbara. Ledinska in hišna imena v 
vasi Čadrg – del kulturnega izročila. Tradit. – Inšt. slov. 
narodop., 2006, letn. 35, št. 1, str. [135]–158, ilustr. 

JERMAN, Katja. O neizpostavljenih temah ob nastanku 
Nove Gorice. Izvestje Raziskovalne postaje ZRC SAZU 
v Novi Gorici, dec. 2006, št. 3, str. 30–34. 

LEDINEK LOZEJ, Špela. Premene odnosa do ostaline 
stanovanjske kulture : primer vipavskega ognjišča. Iz-
vestje Raziskovalne postaje ZRC SAZU v Novi Gorici, 
dec. 2006, št. 3, str. 35–38. 

LIČER, Vesna. Zadnji vzdihljaj goriškega svilogojstva po 
drugi svetovni vojni. Izvestje Raziskovalne postaje ZRC 
SAZU v Novi Gorici, dec. 2006, št. 3, str. 24–29. 

RAVNIK, Mojca. Temelji in vizija urbane etnologije. 
Glas. Slov. etnol. druš., 2006, letn. 46, št. 3/4, str. 
12–14, 124, ilustr. 

strokovni	članek

IVANČIČ KUTIN, Barbara. O kontekstu in teksturi 
folklornih pripovedi : rezultati ankete med sodelavci 
zbirke Glasovi. Slovs. folklor., julij 2006, letn. 5, št. 
1, str. 18–25. 

LIČER, Vesna. Pripovedi o Romih na Goričkem. Glas. 
Slov. etnol. druš., 2006, letn. 46, št. 2, str. 44–50, 95. 

LOŽAR-PODLOGAR, Helena, HIENG, Primož. Skriv-
nostne maske iz Vrbice. Slov. nov., 25. feb. 2006, letn. 
16, št. 46, str. 12–13, ilustr. 

STANONIK, Marija. Po poteh Izvoljenega ljudstva in 
našega Gospoda Jezusa Kristusa. Božja beseda danes, 
2006, 13, 1, str. 9–12, 2006, 13, 2, str. 11–13, 2006, 
13, 3, str. 11–12. 

objavljeni znanstveni prispevek na konferenci 

JERMAN, Katja. Nova Gorica : mesto na meji. V: ČERNE-
LIČ KROŠELJ, Alenka (ur.). Mesto in trg na meji : 9. 
vzporednice med slovensko in hrvaško etnologijo : [9.] 
hrvatsko-slovenske etnološke paralele, (Knjižnica Gla-
snika Slovenskega etnološkega društva, 38). Ljubljana: 
Slovensko etnološko društvo, 2006, str. 259–271. 

JERMAN, Katja. Two Goricas – one city? : cooperation 
and relations between Slovenian Nova Gorica and 

Italian Gorica – Gorizia. V: Lineae Terrarum : Interna-
tional Borders Conference, Conferencia Internacional 
sobre Fronteras, March/Marzo 27–30, 2006 : table of 
contents. Las Cruces; El Paso; Ciudad Juárez: Lineae 
Terrarum, 2006, 20 str. 

KRIŽNAR, Naško. Ethnographic film between data 
collection and documentary. V: KRIŽNAR, Naško 
(ur.). Kako vizualiziramo kulturo?. Ljubljana: Arhiv 
Republike Slovenije, 2006, str. 34–45, portret. 

HUZJAN, Vanja, BOROVIČANIN, Siniša. Razmislek o 
seksualnih zapletih in kastracijski tesnobi petletnega 
fantka. V: KORENJAK, Roman (ur.). Seksualnost : 
zbornik prispevkov. Ljubljana: Združenje psihotera-
pevtov Slovenije, 2006, str. 99–112, ilustr. 

STANONIK, Marija. Narečna poezija Zlatka Pochobrad-
skega. V: MUNDA HIRNÖK, Katalin (ur.), RAVNIK, 
Mojca (ur.). Slovenci na Hrvaškem : dediščina in 
sedanjost : [zbornik referatov s posveta “Etnološka 
dediščina in kulturna podoba Slovencev na Hrva-
škem”], (Knjižnica Glasnika Slovenskega etnološkega 
društva, 39). Ljubljana: Slovensko etnološko društvo, 
2006, str. 173–198. 

STANONIK, Marija. Žiri na meji. V: ČERNELIČ 
KROŠELJ, Alenka (ur.). Mesto in trg na meji : 9. 
vzporednice med slovensko in hrvaško etnologijo : [9.] 
hrvatsko-slovenske etnološke paralele, (Knjižnica Gla-
snika Slovenskega etnološkega društva, 38). Ljubljana: 
Slovensko etnološko društvo, 2006, str. 231–257. 

objavljeni strokovni prispevek na konferenci 

KRIŽNAR, Naško. Sprememba kulturnih sistemov in 
preživetje njihovih vrednot. V: BIZJAK, Janez, LU-
KAN KLAVŽER, Tea. Spreminjanje kulturne krajine 
in stavbne dediščine v Triglavskem narodnem parku 
zaradi opuščanja kmetijske dejavnosti : zbornik med-
narodnega posveta, Bled, 4. december 2003, (Razprave 
in raziskave, 12). Bled: Triglavski narodni park, 2006, 
str. 19–23. 

samostojni	znanstveni	sestavek	ali	poglavje	v	
monografski publikaciji

DAPIT, Roberto. I ricercatori del dialetto del Torre. V: 
KOŽUH, Milena (ur.), AVON, Gianni. Terska dolina : 
Terska dolina v besedi, sliki in pesmi Viljema Černa. 
Celje: Društvo Mohorjeva družba: Celjska Mohorjeva 
družba; Gorica: Goriška Mohorjeva družba, 2006, str. 
189–200. 

DAPIT, Roberto. La vita culturale dei Friulani. V: KO-
ŽUH, Milena (ur.), AVON, Gianni. Terska dolina : 
Terska dolina v besedi, sliki in pesmi Viljema Černa. 
Celje: Društvo Mohorjeva družba: Celjska Mohorjeva 
družba; Gorica: Goriška Mohorjeva družba, 2006, str. 
201–222, ilustr. 

DAPIT, Roberto. Slovenska narečja v Furlaniji : odnos do 
matičnega in sosednjega sveta. V: KOLETNIK, Mihae-
la (ur.), SMOLE, Vera (ur.). Diahronija in sinhronija v 
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dialektoloških raziskavah, (Zbirka Zora, 41). Maribor: 
Slavistično društvo, 2006, str. 131–139. 

DAPIT, Roberto. Storie di animali e di esseri mitici nella 
tradizione orale dell’Alta Val Torre. V: KOŽUH, 
Milena (ur.), AVON, Gianni. Terska dolina : Terska 
dolina v besedi, sliki in pesmi Viljema Černa. Celje: 
Društvo Mohorjeva družba: Celjska Mohorjeva druž-
ba; Gorica: Goriška Mohorjeva družba, 2006, str. 
261–276, ilustr. 

DAPIT, Roberto. Ustno izročilo kot vir kratke pripovedne 
proze v Beneški Sloveniji. V: NOVAK-POPOV, Irena 
(ur.). Slovenska kratka pripovedna proza, (Obdobja, 
Metode in zvrsti, 23). Ljubljana: Filozofska fakulteta, 
2006, str. 619–625. 

FAKIN, Jasna, JERMAN, Katja. Ciganski/romski 
chiaroscuro : podoba Ciganov/Romov v dokumentarnem 
filmskem gradivu. V: JEZERNIK, Božidar (ur.). Zakaj 
pri nas žive Cigani in ne Romi : narativne podobe 
Ciganov/Romov, (Zbirka Županičeva knjižnica, št. 17). 
Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za etnologijo 
in kulturno antropologijo, 2006, str. 101–119. 

GODINA-GOLIJA, Maja. The influence of Mediterranean 
food on Slovenian food habits. V: LYSAGHT, Patricia 
(ur.). Mediterranean food : concepts and trends : pro-
ceedings of the 15th International Ethnological Food 
Research Conference, Dubrovnik, 27 September – 3 
October, 2004, (Biblioteka Nova etnografija). Zagreb: 
Institute of Ethnology and Folklore Research: Ethno-
graphic museum, 2006, str. 65–74, ilustr. 

IVANČIČ KUTIN, Barbara. Vpliv konteksta kraja in časa 
na pripovedovanje folklornih pripovedi. V: NOVAK-
POPOV, Irena (ur.). Slovenska kratka pripovedna 
proza, (Obdobja, Metode in zvrsti, 23). Ljubljana: 
Filozofska fakulteta, 2006, str. 627–634. 

KROPEJ, Monika. La leggenda dell’auricorno e la mito-
logia delle Alpi slovene. V: FURTER, Reto (ur.), HE-
AD-KÖNIG, Anne-Lise (ur.), LORENZETTI, Luigi 
(ur.). Cultures alpines, (Histoire des Alpes, 2006, 11). 
Zürich: Chronos, cop. 2006, str. 203–213, ilustr. 

KROPEJ, Monika. Magic as reflected in Slovenian folk 
tradition and popular healing today. V: PÓCS, Éva 
(ur.), KLANICZAY, Gábor (ur.), CSONKA-TAKÁCS, 
Eszter (ur.). Christian demonology and popular mytho-
logy, (Demons, spirits, witches, vol. 2). Spletna izd. 
Budapest; New York: Central European University 
Press, 2006, str. [194]–201. http://www.netlibrary.
com/Details.aspx. 

POLJAK, Saša. “Ko je muzika zašpilala je vse drlo” : 
o medvoški godbi na pihala. V: VODNIK, Alenka 
(ur.). Od Jakoba do Jakoba : o krajih in ljudeh občine 
Medvode. Medvode: Zgodovinsko društvo, 2006, str. 
219–256, ilustr.

STANONIK, Marija. Čipka v slovenski besedni umetno-
sti. V: STANONIK, Marija (ur.), ALBREHT, Marica 
(ur.), PRIMOŽIČ, Tadeja (ur.). Bele stezice v vrtincih 
življenja : ob praznovanju stoletnice (1906–2006) 
Čipkarske šole v Žireh poklanja svojim klekljaricam 
Občina Žiri. Žiri [i. e.] Ljubljana: Pegaz International, 
2006, str. [9]–46, 277, ilustr. 

STANONIK, Marija. Razmerje med slovstveno folkloro in 

literaturo glede na žanrsko problematiko. V: NOVAK-
POPOV, Irena (ur.). Slovenska kratka pripovedna 
proza, (Obdobja, Metode in zvrsti, 23). Ljubljana: 
Filozofska fakulteta, 2006, str. 589–603. 

STANONIK, Marija. Sinkretičnost v ustvarjanju Jožeta 
Tomažiča. V: HARAMIJA, Dragica (ur.). Jože Tomažič 
: monografija. Maribor: Litera, 2006, str. 109–173. 

STANONIK, Marija. Slovenska narečna proza. V: KOLE-
TNIK, Mihaela (ur.), SMOLE, Vera (ur.). Diahronija 
in sinhronija v dialektoloških raziskavah, (Zbirka 
Zora, 41). Maribor: Slavistično društvo, 2006, str. 
190–197. 

samostojni	strokovni	sestavek	ali	poglavje	v	
monografski publikaciji

KRIŽNAR, Naško. Etnografski muzej v mlekarni. V: 
KOŽUH, Milena (ur.), AVON, Gianni. Terska dolina : 
Terska dolina v besedi, sliki in pesmi Viljema Černa. 
Celje: Društvo Mohorjeva družba: Celjska Mohorjeva 
družba; Gorica: Goriška Mohorjeva družba, 2006, str. 
239–247, ilustr. 

KROPEJ, Monika. Mitološki liki in bajna bitja v sloven-
skih pravljicah in povedkah. V: JENČE, Ljoba (ur.), 
GOLJEVŠČEK, Alenka. Sedi k meni, povem ti eno 
pravljico : za ohranjanje slovenskega izročila : zbornik 
prvega simpozija pravljičarjev : priročnik pripovedo-
vanja pravljic I. Maribor: Mariborska knjižnica, 2006, 
str. [61]–75, ilustr. 

MOnOGRaFije	in	DRuGa	zaKljučena	
DELA

Znanstvena monografija

STANONIK, Marija. Procesualnost slovstvene folklore : 
slovenska nesnovna kulturna dediščina. Ljubljana: 
Založba ZRC, ZRC SAZU, 2006. 503 str. 

strokovna	monografija

GodINA-GoLIJA, Maja. Prehranski pojmovnik za 
mlade, (Zbirka Pojmovniki, knj. 5). Maribor: Aristej, 
2006. 128 str., ilustr. 

znanstveni	film,	zvočni	ali	video	posnetek

KRIŽNAR, Naško, VIDOVIČ, Beno. Leto oračev. Lju-
bljana: Avdiovizualni laboratorij Inštituta za slovensko 
narodopisje ZRC SAZU, 2006. 1 video DVD (38 min), 
barve, zvok. 

KRIŽNAR, Naško, TURK, Ivan, DIRJEC, Janez. Po 
sledovih pračloveka v Idrijskem hribovju. Ljubljana: 
Avdiovizualni laboratorij Inštituta za slovensko naro-
dopisje ZRC SAZU, [2006], p 1993. 1 video DVD (12 
min), barve, zvok. 
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SUMMARY

In 2006, research work at the Institute of Slovenian 
Ethnology consisted of the following units: a re-
search program titled Ethnological and Folkloristic 
Research in Slovene and European Cultural Spaces; 
basic research projects named Ethnological Views and 
Images between the 19th and the 21st Centuries and 
Informatization of Intangible Heritage in Ethnology 
and Folklore Studies; Register of Intangible Heritage 
as a Part of Entire Cultural Heritage Register; applied 
research project titled Habitat of the Slovenian Entre-
preneur, and the following bilateral projects: Gelebte 
Nachbarschaft; Serbs in Slovenia, Slovenes in Serbia; 
Research of Ethnological Topics and Orientations; and 
Digitalization of Ethnological Collection on Slovene 
Minority in the Province of Udine, Italy.
Research work on the program Ethnological and Folk-
loristic Research in Slovene and European Cultural 
Spaces examined family and kinship relations in rural 
Slovenia and their role in village holidays and customs 
in Slavia Veneta, Resia, and Val Canale. Research of 
the way of life in twin border towns, Gorizia and Nova 
Gorica, continued. Examined were the elements of po-
litical intervention during the formation of the town of 
Nova Gorica and the way this intervention had affected 
the development of the town and the everyday life of its 
population. Researched were the rituals of Primorsko, 
and documented Carnival customs and usages in Brkini 
and Boljunec and the so-called maj, the central event 
in Boljunec. Continued was the research work on the 
food culture in Slovenia in the 20th as well as in the 21st 
centuries, in both urban and rural areas. Studied was 
the influence of the introduction of new plant species 
on everyday food culture in Slovenia, on the structure 
of meals, and on daily, weekly, and yearly rhythm of 
meals. In Goriško was collected material for doctoral 
thesis titled The Dwelling Culture in Vipava Valley; 
documented was the dwelling culture of Podraga and 
Renče. Studyed were various transformations of work 
customs in the vicinity of Ljubljana; researched two 
holidays named the Strawberry Holiday and the Chest-
nut Sunday, both in Janče. The third book on literary 
folklore in the 20th century was brought to completion; 
whereas the research and preparations for the publica-
tion of Slovene proverbs and sayings continued. The 
research of different genres in Slovene literary folklore 
in prose, and the terminology employed in various 
genres, continued. Obtained was additional material 
for the archive of folk narratives; cataloged and partly 
transcribed were the narratives and songs that had 
been recorded on tape by Dr. Milko Matičetov in the 

Porabje during 1969 and 1970. Executed was the re-
search of Slovene mythology, especially of cosmology 
and witchcraft. Prepared was a survey of the present 
situation of folk narrative in Slovenia and documented 
several fairytale paths and parks. Completed was the 
work on a differential vocabulary of the dialect from 
the region of Bovško, together with an additional mate-
rial obtained in the field during the last four years of 
collecting folklore and memorial narratives. Carried 
out was a research of the history of ethnology, also in 
comparison with the development of this discipline in 
Europe and especially among the Slavs.
Initial preparations for a register of intangible herit-
age as a part of the entire register of cultural heritage 
started in 2006; the project is being carried out with 
the cooperation of researchers working at the Institute 
as well as those from other ethnological institutions in 
Slovenia and in the bordering countries.
The visual research of culture continued also during 
2006. Initiated by the Orači Okič Ethnographic Society, 
and with their participation, ethnologists made a film 
titled Korantovi zvonci (The Bells of the Korant). The 
material recorded in Šalara, depicting the workings 
of a modern olive press and the process of obtaining 
olive oil, was made into an ethnographic film titled 
Torkla. The process of digitalization of units from 
the collection of the Audiovisual Laboratory material 
continued.
The work of the Institute’s documentation department 
was focused on scanning and processing the material 
on customs in Slovenia’s neighboring countries and on 
Slovenia’s material and intangible heritage. Scanned 
were 1165 slides, film negatives, and photographs; 
2415 photographs altogether were processed in the 
databases. A part of this material had been made or 
obtained by the Institute’s researchers investigating 
intangible cultural heritage; the other part had come 
from private archives and from the material prepared 
for printing. The Institute’s database contains 11.044 
photographs, 5.527 slides, and over 4.000 digital 
photographs.
In honour of one hundredth anniversary of Niko 
Kuret’s birth, the Institute organized in 2006 an 
international conference with the title Folklore and 
Religion – Between Tradition and Transformation; the 
conference took place in Ljubljana on the 7th and the 
8th of September and in Celje (Senses and Religion; 
5th Conference of the Ethnology of Religion Group 
with the Société international d’ ethnologie et de 
folklore /SIEF/).
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ZnAnSTVEnI SVET

Doc. dr. Marjetka Golež Kaučič, dr. Marija Klobčar, 
mag. Drago Kunej, akad. prof. Lojze Lebič (do 18. 9. 
predsednik), akad. dr. Milko Matičetov (do 20. 2.), 
akad. prof. dr. Boris Paternu (od 21. 2., od 19. 9. 
predsednik).

PERSOnALnA SESTAVA

Predstojnica: doc. dr. Marjetka Golež Kaučič, znan-
stvena svetnica.
Znanstveni svetnik: izr. prof. dr. Marko Terseglav.
Višja znanstvena sodelavka: dr. Marija Klobčar (od 
5. 6.).
Asistenti z magisterijem: mag. Drago Kunej, mag. 
 Rebeka Kunej, mag. Maša Marty (od 1. 4.), dr. Urša Šivic. 
Asistentki, mladi raziskovalki: Mojca Kovačič, Marjeta 
Pisk.
Samostojni strokovni sodelavec: mag. Robert Vrčon.
Strokovni sodelavec: Gregor Strle.
Strokovna sodelavka in tajnica: Anja Serec Hodžar.

PROGRAMI, PROjEKTI In nALOGE

Znanstvenoraziskovalno delo je potekalo v okviru raz-
iskovalnega programa in projektov, v katerih so poleg 
vodje raziskovalnega programa sodelovali vsi sode-
lavci Inštituta in še dve sodelavki drugih raziskovalnih 
enot (dr. Tjaša Jakop z Inštituta za slovenski jezik Frana 
Ramovša in dr. Breda Čebulj Sajko iz Centra za pred-
stavitvene dejavnosti ZRC) ter dva zunanja sodelavca 
(dr. Zmaga Kumer in Mirko Ramovš).

Folkloristične in etnološke raziskave slovenske ljud-
ske duhovne kulture
Vodja raziskovalnega programa: M. Golež Kaučič.
Sodelavci: B. Čebulj Sajko, T. Jakop, M. Klobčar, 
M. Kovačič, Z. Kumer, R. Kunej, M. Pisk, G. Strle, 
M. Terseglav.
Slovenske ljudske pesmi – 5. in 6. knjiga
Za 5. knjigo so besedila pesmi v celoti pripravljena za 
tisk, narejena je bila dialektološka analiza besedišča 
pesmi (T. Jakop), izdelanih je bilo 343 notografij, za 
petnajst tipov pesmi so bile opravljene vse korekture 

notografij. Ker sta se dva etnomuzikološka registra izka-
zala za malo uporabna, se je uredništvo odločilo izdelati 
obsežnejše etnomuzikološke komentarje. Napisan je bil 
del znanstvenega uvoda h knjigi, izdelanih je bilo pet 
vsebinskih povzetkov posameznih tipov, ki bodo za ne-
slovenske bralce prevedeni v angleščino. Izbrana je bila 
panjska končnica za naslovnico knjige, katere izid pa se 
bo zaradi spremembe založnika zavlekel. Za 6. knjigo se 
je začelo zbirati dodatno gradivo, oblikovan je bil prvi 
seznam pesemskega gradiva. Pregledani so bili neka-
teri tiskani viri (predvsem pratike in koledarji), ki nam 
lahko pojasnijo njihov morebitni izvor. Ob delu za 5. 
knjigo je bil pripravljen znanstveni članek (Nad)narečna 
podoba slovenske ljudske pesmi (T. Jakop), končana je 
bila razprava Slovene Folk Song at the Crossroads of 
Influences, Contacts and Oppositions of East, West, 
North and South / Slovenske ljudske pesmi na prepihu 
vplivanj, dotikanj in opozicij vzhoda, zahoda, severa in 
juga ter zadnja faza znanstvenega članka Ljudska pesem 
kot kulturni spomin v romanu in drami »Katarina, pav 
in jezuit« Draga Jančarja. Za učbenik o slovenski lite-
raturi, namenjen študentom slovenistike na moskovski 
univerzi, je bilo napisano poglavje Slovensko ljudsko 
pesništvo in pripovedništvo (M. Golež Kaučič).

Živalske podobe v slovenski ljudski pesmi (Živali v 
folklori) (M. Golež Kaučič)
V okviru priprav za monografijo se je nadaljeval pre-
gled domače in tuje literature s področja filozofije, eti-
ke in sociologije, tema monografije pa je bila razširjena 
z mitološkimi aspekti in upoštevanjem podob živali v 
ljudskem pripovedništvu (pravljicah, pripovedih, re-
klih, ugankah), ljudskem slikarstvu, materialni kulturi 
ter šegah in navadah. S tem bo monografija presegla 
zgolj raziskavo ljudskih pesmi in se osredotočila na 
celotno slovensko folkloro ob primerjalnih vidikih 
evropske in ameriške folklore.

Vprašanje socialne problematike v pesemskem izročilu 
Tuhinjske doline (M. Klobčar)
Koncept raziskave, ki je bila prvotno osredotočena na 
regionalno ozko zamejeno območje Tuhinjske doline, 
je bil v letu 2006 razširjen. V raziskavo je bilo namreč 
vključeno širše zaledje Kamnika, ki je dovolj različno, 
da omogoča nove vidike opazovanja. S tem je opazo-
vanje razmerja med družbeno razslojenostjo in ljudsko 
pesmijo prešlo z linearne na komparativno raven. V letu 
2006 je bila raziskava posvečena predvsem zbiranju 
gradiva, pri čemer so bile v folklorističnem pogledu v 
ospredju vojaške in obredne pesmi.

GlASbENONARODOpISNI INŠtItUt

dr. M. Golež 
Kaučič

dr. M. Klobčar

M. Kovačič

mag. D. Kunej

mag. R. Kunej

mag. M. Marty
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Socialni in kulturni vidiki ljudskopesemskega izročila 
Goriških brd (M. Pisk)
Nadaljeval se je študij ustrezne znanstvene in strokovne 
literature, ki obravnava ljudskopesemsko izročilo in 
dediščino z različnih vidikov, in to predvsem dostopne 
tuje literature s področja folkloristike in etnomuzikolo-
gije. Spoznanja tujih avtorjev so bila ustrezno aplicira-
na in modificirana na lokalni kontekst. Po opravljeni 
sondaži terena se je začelo delo na njem, kjer se je 
pokazal močan vpliv zborovske tradicije na doživljanje 
in vrednotenje ljudske pesmi in na samo življenje le-te. 
Na podlagi Hrovatinovih zapisov ljudskopesemskega 
gradiva iz Goriških brd so bile primerjalno z drugimi 
sočasnimi viri preučene podobe materialne kulture, ki 
odsevajo iz zapisanih pesmi. 

Pritrkavanje – etnomuzikološka fenomenologija pojava 
in njegova vključenost v slovenski in evropski prostor 
(M. Kovačič)
Drugo leto raziskave je bilo posvečeno študiju ustrezne 
znanstvene in strokovne literature, opravljene so bile 
številne terenske raziskave z intervjuji in dokumen-
tarnimi avdio- in videoposnetki. S pomočjo glasbene 
analize najpogosteje izvajanih pritrkovalskih viž je 
bila na podlagi osnovnih ritmičnih struktur narejena 
njihova sistematizacija. Preučeni pa so bili tudi vplivi 
kontekstualnih in funkcijskih sprememb dejavnosti na 
glasbeno podobo današnjih pritrkovalskih viž. V okviru 
raziskave sta bila izdelana dva znanstvena članka, in 
sicer Pojav zvonov – njihova zvočna in semantična 
razsežnost v ljudskem in umetnem ter The Bell and it’s 
Symbolic Role in Slovenia / Zvon in njegova simbolna 
vloga v Sloveniji.

Štajeriš na Slovenskem – etnokoreološki in plesno-
antropološki vidiki (R. Kunej)
Raziskava je bila usmerjena v koreološko analizo 
štajeriša. Najprej je bila izdelana baza vseh znanih 
variant plesa in njihovih nosilcev oz. informatorjev, ki 
so v preteklosti posredovali posamezne variante. Po 
teh podatkih je bila opravljena analiza vseh dosegljivih 
zapisov štajeriša, ki je služila kot podlaga za izdelavo 
tipologije njegovih variant. Posebna pozornost je bila 
posvečena najštevilčnejši skupini, to je parnim oblikam 
štajeriša. Parne variante so bile razdeljene na 17 tipov, 
kjer je bil pri razvrstitvi glavni kriterij začetni položaj 
para in drža rok, dopolnilni (za določanje podtipov) pa 
gibanje para. Poseben poudarek je bil namenjen še ana-
lizi izrabe prostora pri plesu, in sicer 1. znotraj plesnega 
para ali skupine parov (razmiki, dotiki, stiki), 2. glede 
na zakonitosti izkoriščanja plesnega prostora (plesišča) 
in 3. glede na prostor, kjer se je ples izvajal ali se izvaja. 
V raziskavi štajeriš namreč ni obravnavan samo kot del 
(pretekle) tradicije, analizirane so tudi njegove današnje 
transformacije, nastale s prenosom na oder.

Kulturno udejstvovanje Slovencev v Avstraliji skozi 
analizo njihovih življenjskih zgodb (B. Čebulj Sajko)

Analiza kulturno-umetniškega delovanja avstralskih 
Slovencev (izseljenih v Avstralijo po l. 1945) v povoj-
nih letih je potekala na podlagi objavljenih življenjskih 
zgodb, drugih virov (slovensko-avstralska povojna 
periodika, domači revijalni tisk, društveni in verski 
arhivi), korespondence z nekaterimi kulturnimi delavci, 
še živečimi v Avstraliji, in Historičnim arhivom za 
Slovence v Avstraliji ter terenskega dela v Sloveniji 
(pri zakoncih Košorok v Gibini). Rezultati kažejo na 
razvojno pot tovrstnega delovanja od prvih spontanih 
začetkov v petdesetih letih do vrhunca organizirane-
ga delovanja slovenske skupnosti v sedemdesetih in 
osemdesetih letih ter njihovega postopnega zatona v 
devetdesetih letih do danes. V okviru raziskave je bil 
napisan znanstveni članek Pripadnost izvorni regiji v 
življenju izseljencev.

Slovenska ljudska duhovna kultura v procesu glo-
balizacije
Nosilec temeljnega raziskovalnega projekta: M. Ter-
seglav.
Sodelavci: M. Golež Kaučič, M. Kovačič, R. Kunej. 
M. Marty, M. Pisk, G. Strle, U. Šivic.
Raziskave v okviru projekta so potekale v več smereh. 
Ena je bila posvečena pripravi kritičnih in analitič-
nih izdaj ljudskih pesmi, kjer imajo posebno mesto 
lokalne in tematske zbirke. Poseben tematski sklop 
je gotovo erotika v ljudskem pesništvu, ki je bila s 
komentiranim gradivom prikazana v zbirki Tri prste 
pod popkom. Gradivo s strokovno študijo (M. Terse-
glav) nudi možnost primerjave erotičnih pesmi iz 19. 
stoletja s sodobnimi. Erotične pesmi so bile nekdaj 
vsebinsko prav tako drzne in nekonvencionalne kot 
danes, jezikovno, stilno in verzno-metrično pa je so-
dobno gradivo docela drugačno, saj kaže močne vplive 
globaliziranega pojmovanja in dojemanja izraznih 
prvin. Raziskava »The dead man’s bone punishes a 
wanton man« a Slovene folk ballad and contemporary 
literary poems / »Mrtvaška kost kaznuje objestneža« 
– slovenska ljudska balada in sodobna umetna pesem 
(M. Golež Kaučič) se je ukvarjala z ljudsko pesmijo in 
njeno transformacijo v sodobnih okoljih postmoderniz-
ma. Razprava z enakim naslovom je bila kot posebno 
poglavje objavljena v knjigi Ballad mediations: fol-
ksongs recovered, represented, and reimagined. Tudi 
rezultati raziskave z naslovom Contemporary Slovene 
perception of the concept of »folk song« based on the 
analysis of a ballad called »A sister poisons her sister 
/ Sodobno razumevanje pojma »ljudska pesem« skozi 
analizo balade »Sestra zastrupi sestro« o pojmovanju 
slovenske ljudske pesmi skozi preteklost in o njenih 
poimenovanjih od narodne, ljudske, folklorne, pri 
čemer so bila spoznanja aplicirana na eno od evrop-
skih balad iz skupine »Die diende Schwester« (na 
Slovenskem »Zarika in Sončica«), so bili predstavljeni 
mednarodni javnosti na 36. konferenci Komission für 
Folksdichtung (SIEF) v Freiburgu (M. Golež Kaučič). 
Raziskava Učenje tradicije. Primer pritrkavanja se je 

M. Pisk

A. Serec Hodžar

G. Strle

dr. U. Šivic

dr. M. Terseglav

mag. R. Vrčon
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ukvarjala s procesom in načinom prenosa tradicije v 
sodobni družbi ter s tem povezano novo vlogo pritrka-
vanja, iz katere odsevajo sodobne družbene in glasbene 
razmere v Sloveniji. Tudi izsledki te raziskave so bili 
javno predstavljeni na simpoziju »Etnomuzikologija 
in etnokoreologija v vzgoji in izobraževanju: bistvena 
vprašanja aplikativne znanosti« (M. Kovačič).

Transformacije slovenskih ljudskih pesmi v nekaterih 
zvrsteh popularne glasbe v devetdesetih letih 20. sto-
letja (U. Šivic)
Raziskava je s pomočjo glasbene analize obravnavala 
na različne načine citatno uporabljene ljudske pesmi, 
njihove oblikovne rešitve in transformiranosti glede na 
predlogo. Muzikološki vidik je bil razširjen z interpre-
tacijo rezultatov ankete in tako postavil obravnavani 
pojav tudi v širši družbeni kontekst. V letu 2006 so bile 
opravljene še zadnje sinteze in oblikovani zaključki. 
Pripravljeno je bilo tudi notno gradivo (melodične tran-
skripcije priredb in predlog ljudskih pesmi) in ostalo 
spremljevalno gradivo (priloge). Raziskava je potekala 
v okviru doktorskega študija, ki je bil z zagovorom 12. 
12. zaključen.

Raziskave nosilcev ljudsko-kulturnih pojavov
Nosilka tematsko usmerjenega raziskovalnega projek-
ta: M. Golež Kaučič.
Sodelavci: M. Klobčar, D. Kunej, R. Kunej, M. 
Kovačič, M. Pisk, A. Serec Hodžar, U. Šivic, M. 
Terseglav.
Raziskava je bila v prvi razvojno-raziskovalni fazi 
posvečena evidenci gradiva s podatki o nosilcih ter 
vzporedno še pregledu obstoječe metapodatkovne she-
me in njene dopolnitve. Pri tem je bilo upoštevano, da 
so raziskave nosilcev posredno vezane tudi na Digitalni 
arhiv Glasbenonarodopisnega inštituta, katerega namen 
je digitalna zaščita in predstavitev gradiva slovenske 
kulturne dediščine, neposredna digitalna obdelava te-
renskih posnetkov ter najvišja raven celotnega procesa 
arhiviranja. Nosilci ljudsko-kulturnih pojavov pred-
stavljajo namreč pomemben člen v dinamiki ljudske 
pesmi in njeni variantnosti ter njuni predstavitvi v 
Digitalnem arhivu. V letu 2006 je bilo v podatkovno 
bazo Digitalnega arhiva Inštituta vnesenih kar 1200 
posameznih nosilcev z osebnimi podatki. Opravljene 
so bile prve terenske in delne folkloristične raziskave, 
ki ugotavljajo vlogo in pomen ustvarjalcev in poustvar-
jalcev v določeni skupnosti ali skupini na določenem 
ozemlju. Razdeljene so bile tako, kot so razdeljene 
delovne naloge posameznih raziskovalcev v skupini. 
Pripravljati se je začel tudi članek z naslovom Nosilci 
ljudskega in umetnega (M. Golež Kaučič).
Tako je bila v raziskavo vključena teoretsko naravnana 
obravnava nosilcev pesemske dediščine, katere izsledki 
so bili predstavljeni v referatu Ljudska pesem in njeni 
nosilci kot razmerje dveh struktur / The Folk Song and 
Its Bearers as a Relationship Between Two Structures 
na mednarodnem kongresu Komission für Volksdich-

tung v Freiburgu (M. Klobčar). Izveden je bil vprašal-
nik z namenom raziskave socialnega ozadja nosilcev 
ljudske glasbene dediščine pritrkavanja. Doslej je zajel 
100 pritrkovalcev iz različnih slovenskih pokrajin in 
bo nadalje razširjen tudi prek spletne strani, s čimer bo 
dostopnost približana predvsem mlajšim generacijam. 
Hkrati so bili v okviru terenskih snemanj opravljeni 
intervjuji z informatorji, ki razkrivajo razmerja med no-
silci glasbene dejavnosti in izvajano glasbo (M. Kova-
čič). Posebna raziskava je bila posvečena morebitnim 
avtorjem (pesnikom, stihotvorcem, glasbenikom) in 
tiskanim virom, ki naj bi vplivali na repertoar ljudskih 
pevcev, ki so »umetne« pesmi sprejeli za svoje in jih 
širili med ljudi, kjer so se udomačile in z variantami 
»preskočile« v folklorno okolje. V ta namen so bili 
pregledani nekateri učni načrti (predvsem za glasbo 
in petje) za pouk v ljudskih šolah od srede 19. pa do 
srede 20. stoletja. Več pa je ohranjenih sekundarnih 
virov, kot so šolska berila in pesmarice ali »glasbeni 
nauki« za učitelje. V Šolskem muzeju Slovenije je bilo 
pregledanih nad 60 pesmaric, za pesmi v njih je bila 
narejena primerjava z zapisanim in posnetim gradivom 
ljudskih pesmi v arhivu Inštituta. Ugotovljeno je bilo, 
da je že v prejšnjem stoletju precej šolskih oziroma 
priljubljenih avtorskih pesmi »prestopilo« med ljudske, 
pri čemer so ljudje pravega avtorja pozabili ali sploh 
ni bil pomemben, če je bila pesem sprejeta. Avtorske 
pesmi so ljudje po svoje preoblikovali in nekatere v 
različicah še danes živijo po celotnem slovenskem oze-
mlju (M. Terseglav). Raziskava o popularnoglasbenih 
priredbah slovenskih ljudskih pesmi je med drugim 
odprla vprašanje nosilcev ljudske glasbene dediščine, 
ki v primeru teh pesmi niso nosilci v klasičnem, fol-
klorističnem pomenu besede (ljudski pevci, godci), 
temveč so posredniki ljudskega glasbenega izročila v 
kontekstu druge glasbene zvrsti. Pokazalo se je, da so 
omenjeni posredniki, torej glasbeniki popularne glasbe, 
ključnega pomena za popularizacijo oz. širjenje pozna-
vanja ljudskih pesmi, njenih vsebinskih, regionalnih, 
ritmičnih, melodičnih in metričnih posebnosti ter da 
je med izvajalci popularne glasbe različen odnos do 
ljudskega glasbenega izročila. V raziskavo nosilcev 
ljudsko-kulturnih pojavov sodi tudi raziskava o dal-
matinskem klapskem petju v Sloveniji z naslovom 
Preregionaliziranje dalmatinskega klapskega petja v 
Sloveniji. Vanjo je bil vključen pregled prisotnosti dal-
matinskih pesmi v Sloveniji ter zgodovina in nastanek 
dalmatinskih klap v Sloveniji. Metoda intervjuja se ni 
osredotočila le na opazovanje presaditve tujekulturnih 
glasbenih oblik v slovenski prostor, ampak tudi na 
opazovanje nosilcev te glasbene oblike, na njihove 
estetske vrednote, glasbene vzore, emocionalne in 
asociativne težnje (U. Šivic).

Multimedijska predstavitev slovenske kulturne dedi-
ščine: študija uporabnikov
Nosilka ciljnega raziskovalnega programa: M. Golež 
Kaučič.
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Sodelavci: M. Klobčar, D. Kunej, R. Kunej, M. Kova-
čič, M. Pisk, G. Strle.
Projekt, v katerem sta sodelovala Glasbenonarodopisni 
inštitut ZRC SAZU in University of Visconsin, Milwau-
kee, Golda Meir Library, je bil nadgradnja že obstoje-
čega mednarodnega projekta Digitalni arhiv slovenskih 
ljudskih pesmi. Njegov glavni namen je bil ciljnim 
uporabnikom, znanstvenikom in raziskovalcem Inštitu-
ta ter drugim s sorodnih področij omogočiti učinkovito 
iskanje po vsebinah ljudske pesmi in glasbe za potrebe 
raziskovalnega dela, interpretacij in komparative. V nje-
govem okviru je nastala temeljna zasnova konceptualne 
sheme za potrebe fleksibilnega poizvedovanja in avdio 
rudarjenja multimedijskih vsebin Digitalnega arhiva, 
ki se bo v okviru Inštituta v naslednjih letih nadalje 
razvijala. Neposredni doseženi rezultati končanega 
projekta so: specifikacija uporabnikov Digitalnega 
arhiva, definiranje možnosti in metod poizvedovanja 
po Digitalnem arhivu (fleksibilno poizvedovanje, 
podatkovno in avdio rudarjenje), izgradnja temeljne 
taksonomije za namene fleksibilnega poizvedovanja in 
avdio rudarjenja, implementacija taksonomije v poizve-
dovalni sistem Digitalnega arhiva (G. Strle).

Slovenska vojska. Kratka zgodovina – dolga tradi-
cija?!
Nosilka ciljnega raziskovalnega projekta: doc. dr. 
Petra Svoljšak.
Podprojekt: Vojna in vojaki v slovenski ljudski pesmi
Sodelavci: M. Golež Kaučič, M. Klobčar, D. Kunej, 
M. Pisk, M. Ramovš, U. Šivic.
Za monografijo, ki nastaja v okviru projekta, je bilo 
napisano in pripravljeno za tisk poglavje (52 str.) Vojna 
in vojaki v slovenski ljudski pesmi (M. Golež Kaučič). 
Zasnovano je kot kombinacija historično-tematske 
razvrstitve posameznih delov besedila, ki po eni strani 
prikazuje v pesmih sledove vojn, vojskovanja in vojnih 
dejavnosti, po drugi pa skozi pesem človeka v vojni. 
Poleg pravih vojaških pesmi so v ta sklop vključene 
tudi analize pripovednih (junaških, legendarnih, 
ljubezenskih, družinskih) in lirskih pesmi s sledovi 
vojsk in vojskovanja, dopolnjujejo pa ga še kompara-
tivna analiza posameznih tujih primerov (nemških, 
ruskih, avstrijskih, belgijskih, angleških, škotskih) 
in spoznanja teoretičnih raziskav te tematike. Pri-
pravljena je zgoščenka z naslovom Regiment po cesti 
gre s 26 zvočnimi primeri, ki so jih izbrali M. Golež 
Kaučič, M. Klobčar, D. Kunej, M. Pisk, M. Ramovš 
in U. Šivic. D. Kunej je zgoščenko uredil in izdelal 
zvočno matrico. M. Klobčar je izbrala ilustrativno 
gradivo v domoznanskem oddelku Koroške osrednje 
knjižnice dr. Franca Sušnika na Ravnah na Koroškem, 
v Slovenskem etnografskem muzeju, Narodni in uni-
verzitetni knjižnici v Ljubljani, Muzeju Avgusta Pavla 
v Monoštru in pri zasebnikih ter napisala znanstveni 
spremni komentar z naslovom Sporočilnost slovenskih 
ljudskih vojaških pesmi, kjer je na strnjen način tako v 
uvodnem delu kot v besedilih k posamičnim pesmim 

– ob upoštevanju vseh razpoložljivih virov in literature 
– prikazala svoja nova dognanja. Razen tega je za revi-
jo Slovene Studies pripravila prispevek Strah in pogum 
v slovenskih ljudskih vojaških pesmih, v katerem je 
analizirala dosedanje presoje naravnanosti slovenskih 
ljudskih vojaških pesmi, ob tem pa našla in utemeljila 
povsem nove razloge za podobo teh pesmi.

Folkloristične raziskave starejšega slovenskega ljud-
skega zvočnega izročila
Nosilka aplikativnega raziskovalnega projekta: M. 
Golež Kaučič.
Sodelavci: M. Klobčar, D. Kunej, R. Kunej, M. Kova-
čič, M. Pisk, G. Strle, U. Šivic, R. Vrčon.
Osnovno izhodišče projekta, da je treba pridobiti, za-
ščititi, arhivirati, digitalizirati in analizirati najstarejše 
glasbenonarodopisno zvočno izročilo, ki je dostopno v 
obliki posameznih zbirk doma in na tujem, je bilo tudi 
v drugem letu razvojno-raziskovalne faze namenjeno 
različnim procesom tehničnega, terenskega in znanstve-
nega dela. Zaključen je bil študij literature in virov o 
raziskovalni dejavnosti madžarskega raziskovalca Bele 
Vikárja in ruske raziskovalke E. Linjove s poudarkom 
na snemanjih v Sloveniji. Opravljene so bile akustične 
analize presnetkov, ki se nahajajo v zvočnem arhivu 
Inštituta, ob pomoči pridobljenih metapodatkov je bila 
ocenjena njihova tehnična kakovost in ovrednotena 
primernost zvočne vsebine kot znanstvenega vira. Enak 
postopek je bil opravljen za presnetke pesmi slovenskih 
vojakov iz 1. svetovne vojne, katerih originalne posnet-
ke hrani dunajski Phonogrammarchiv, in za presnetke z 
voščenih valjev, na katere je snemal v Beli krajini Juro 
Adlešič. Tudi za to prvo slovensko etnomuzikološko 
snemanje je bil opravljen in zaključen podroben študij 
literature in arhivskih virov o pripravah na to snemanje, 
o okoliščinah pridobitve prve snemalne aparature ter o 
nastanku posnetkov in njihovi usodi do današnjih dni. 
Začel se je delati pregled slovenskega ljudskega gradiva 
na starih gramofonskih ploščah z 78 obrati. V to gradivo 
sodijo tudi nekatere plošče slovenskih izseljencev v 
Ameriki iz 20. in 30. let prejšnjega stoletja. Del tega gra-
diva je bil pregledan, restavriran, zaščiten, digitaliziran 
in dokumentiran. Narejene so bile prve akustične analize 
različnih presnetkov s plošč, s pomočjo strokovnjakov 
iz tujine (Mirage, Gorica; Phonogrammarchiv, Dunaj) 
je bila izvršena primerjava rezultatov analize zvočnih 
parametrov iz različnih laboratorijev (D. Kunej). Za 
potrebe analiz je bilo izdelanih 17 transkripcij posnet-
kov belokranjskih ljudskih pesmi z voščenih valjev 
(M. Kovačič, U. Šivic, R. Vrčon). V okviru projekta je 
potekala raziskava zbirateljskih in uredniških konceptov 
v času pred nastopom dr. Karla Štreklja, ki je obsegala 
predvsem preučevanje pisnega gradiva, pri čemer pa je 
bil v ospredju komparativni vidik (M. Klobčar).

Delo z zvočnimi zbirkami (D. Kunej)
Nadaljevalo se je sistematično digitaliziranje in arhi-
viranje zvočnega gradiva iz arhiva Inštituta s pomočjo 
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računalniške avdiopostaje. V letu 2006 je bilo tako 
arhivirano 25 DAT-kaset z okoli 20 ur zvočnega gradiva. 
S pomočjo računalniške avdiopostaje je bilo obdelano, 
restavrirano in pripravljeno tudi vse zvočno gradivo iz 
arhiva Inštituta, ki so ga potrebovali sodelavci za preda-
vanja, referate ter druge javne predstavitve in objave.
V sklopu sodelovanja s Slovenskim gledališkim mu-
zejem je potekala strokovna in tehnična pomoč pri 
popisu, poslušanju in shranjevanju njihovih zvočnih 
nosilcev. D. Kunej je pomagal in svetoval pri zvočnem 
dokumentiranju informatorja Jožeta Čopa iz Bohinja ter 
presnel, zaščitil, zvočno obdelal in arhiviral posnetke s 
tega dokumentiranja. Posneto in obdelano je bilo nad 
35 DAT-kaset z okoli 70 ur gradiva, pretežno pripove-
dovanja. Iz zvočnega arhiva Inštituta je bilo izbrano, 
presneto in pripravljeno zvočno gradivo za objavo na 
zgoščenki Regiment po cesti gre v seriji Iz arhiva Glas-
benonarodopisnega inštituta. Gradivo je bilo zvočno 
obdelano, izdelana je bila matrica za tisk zgoščenke, 
ki bo izšla predvidoma v začetku leta 2007.
V okviru informatizacije zbirk je bilo katalogizirano 
tekoče zvočno, video in fotografsko gradivo (M. Ko-
vačič, U. Šivic).

Vloga snemalnih aparatur in ostale opreme pri nasta-
janju prvih zvočnih zbirk (D. Kunej)
Cilj podprojekta je bil raziskati vlogo snemalnih apa-
ratur (fonografov) pri terenskem zvočnem snemanju v 
etnomuzikologiji v času prvih snemanj in njihovo upo-
rabo pri zbiranju gradiva, predvsem v okviru zbiralne 
akcije Odbora za nabiranje slovenskih narodnih pesmi 
(OSNP). Raziskava je potekala v okviru doktorskega 
študija in je bila v novembru končana, disertacija pa 
oddana na Akademiji za glasbo. Del spoznanj je bil 
predstavljen v dveh referatih na mednarodnih simpo-
zijih: Wax cylinder collection from Bela krajina and its 
role in Slovene ethnomusicology / Zbirka zvočnih valjev 
v Beli krajini in njihova vloga v slovenski etnomuziko-
logiji (Berlin, Nemčija) in Early sound recordings at 
the Institute of Ethnomusicology SRC SASA / Zgodnji 
zvočni posnetki na Glasbenonarodopisnem inštitutu 
ZRC SAZU (Treviso, Italija).

ETNOMUZA: digitalna multimedijska shramba 
slovenske ljudske glasbene in plesne kulture
Nosilka ciljnega raziskovalnega projekta: M. Golež 
Kaučič.
Sodelavci: D. Kunej, R. Kunej, G. Strle, U. Šivic.
Projekt je bil sprejet v financiranje 1. 10., partner pri 
izvedbi pa je Fakulteta za računalništvo in informatiko 
Univerze v Ljubljani (doc. dr. Matija Marolt, dr. Alenka 
Kavčič, dr. Marko Privošnik, prof. dr. Saša Divjak).
Glavna raziskovalna problematika, ki se je projekt lote-
va, sodi na področje pridobivanja informacij iz glasbe. 
Njen cilj je lažja organizacija in iskanje po zbirkah 
glasbenih podatkov. Raziskave se bodo lotevale dveh 
glavnih problemov: izločanje visokonivojskih seman-
tičnih opisov (predvsem melodij) iz glasbenih signalov 

in algoritmi za računanje podobnosti med skladbami na 
podlagi melodije. Poleg raziskav na področju pridobi-
vanja informacij pa bo tretja raziskovalna problematika 
usmerjena k povezljivosti multimedijskih arhivov, ki 
je nujno potrebna za vključevanje Digitalnega arhiva 
Glasbenonarodopisnega inštituta v širši slovenski in 
mednarodni kontekst. Različne multimedijske vsebine 
in formati, ki jih hrani ta arhiv, potencialno omogočajo 
raznovrstno in zelo bogato multimedijsko predstavitev 
slovenske kulturne dediščine, hkrati pa zaradi svoje 
raznovrstnosti predstavljajo problem semantične po-
vezljivosti in integracije informacij. Gradivo je namreč 
po svoji naravi zelo specifično, od načinov zbiranja in 
snemanja, do formatov in metapodatkov, ki ga doku-
mentirajo. V prvi fazi (od 1. 10.) je bil realiziran prvi 
delovni sklop, ki je vseboval vzpostavitev projekta in 
pregled obstoječega gradiva ter analizo specifičnih 
zahtev Glasbenonarodopisnega inštituta.

Register nesnovne dediščine
Nosilec ciljnega raziskovanega projekta: doc. dr. Na-
ško Križnar.
Sodelavki iz Glasbenonarodopisnega inštituta: 
M. Klobčar, U. Šivic.
V začetni fazi projekta je bil predstavljen pregled zbirk 
Glasbenonarodopisnega inštituta in bila ocenjena mo-
žnost vključevanja le-teh v predvideni register.

EPOCH Network of Excellence in Processing 
Open Cultural Heritage (Digitalizacija kulturne 
dediščine)
Sodelavci v mednarodnem projektu: M. Golež Kaučič, 
M. Klobčar, M. Marty, D. Kunej, G. Strle.
EPOCH deluje v okviru FP6 in združuje več kot 100 
evropskih kulturnih ustanov (univerz, raziskovalnih 
centrov, muzejev, nacionalnih agencij in podjetij) z 
namenom, da se določijo potrebe pri uporabi postop-
kov in novih tehnologij na področju predstavljanja 
kulturne dediščine. Glasbenonarodopisni inštitut je 
eden od partnerjev v tej evropski Mreži odličnosti. 
Vsebina prvega delovnega paketa se je tako nanašala 
na določanje potreb in vzpostavitev kakovostnega 
načrta, ki bo najbolje ustrezal skupnostim kulturne 
dediščine, vključno z izobraževanjem in izmenjavo 
izkušenj. Delavnice, na katerih je sodeloval G. Strle 
(CAA 2005, Tomar, Portugalska, 23.–27. 3., in VAST 
2005, Pisa, Italija, 8.–11. 11.) so se osredotočale na 
predstavitev standardov, predvsem predlaganega OSO-
standarda CIDOC CRM. Njegov namen je semantično 
povezovanje informacij s področij kulturne dediščine 
s knjižničnimi, arhivskimi in drugimi. 

Preservation and On-line Fruition of the Dokuments 
from the European Archives of Ethnic Music (POF-
DEAM) / Ohranjanje in elektronska uporaba gradiva 
iz evropskih arhivov za ljudsko glasbo
Nosilec mednarodnega projekta: University of Udine, 
Italija.
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Partnerji: Glasbenonarodopisni inštitut ZRC SAZU; 
Institute for Phychoacustics and Electronics Music, 
Dept. of Musicology Ghent University, Belgija; 
Universidade nova de Lisboa, Faculdade de Ciencias 
Sociais e Humanas, Portugalska; Gesellschaft für 
historische Tonträger, Avstrija; Österreichisches Vol-
ksliedwerk, Avstrija.
Vodja projekta na Glasbenonarodopisnem inštitutu: 
D. Kunej.
Sodelavci: M. Golež Kaučič, A. Serec Hodžar, G. Strle, 
M. Terseglav.
Mednarodni projekt je potekal v okviru razpisa med-
narodnega projekta Culture 2000 in je trajal eno leto 
(10. 10. 2005–9. 10. 2006). Glasbenonarodopisni in-
štitut je bil v projektu aktiven predvsem pri izgradnji 
metodologije za ohranjanje in restavriranje zvočnih 
posnetkov, lociranju gradiva z ljudsko in tradicional-
no glasbo, izgradnji sistema za razširjanje zvočnega 
gradiva in organizaciji spremljajočih javnih prireditev. 
Poglavitni rezultati, ki jih je v projektu prispeval Inšti-
tut, so naslednji: 1. podrobno lociranje in preučevanje 
najstarejših zvočnih zbirk v zvočnem arhivu Inštituta 
z etnomuzikološkega, tekstološkega, tehničnega, kon-
servatorskega in arhivskega vidika; 2. lociranje možnih 
zgodnjih posnetkov slovenske ljudske glasbe v drugih 
arhivih v Evropi (Phonogrammarchiv na Dunaju, 
Phonogramm-Archiv v Berlinu, Fonografski arhiv v 
Sankt Peterburgu, Etnografski muzej v Budimpešti); 
3. zbiranje metapodatkov o zbirkah; 4. testno presne-
mavanje in digitalizacija gradiva iz teh zvočnih zbirk 
za določanje metodologije presnemovalnega procesa, 
digitalizacije, restavriranja, ohranjanja in arhiviranja; 
5. evalvacija rezultatov testnega presnemavanja; 6. di-
gitalizacija izbranega gradiva na podlagi predlaganega 
postopka ter dokumentiranje metapodatkov o posnetkih 
in presnetkih (posledično je z digitalizacijo omogočen 
lažji dostop do posnetkov raziskovalcem in javnosti); 
7. priprava izbranega arhivskega gradiva za skupine, ki 
oživljajo ljudsko glasbo in oživitev nekaterih posnet-
kov na obeh, v okviru projekta organiziranih javnih 
prireditvah. 30. in 31. 3. je v Ljubljani v organizaciji 
D. Kuneja potekalo srečanje vseh partnerjev projekta, 
kjer sta bila zanje organizirana dva spremljevalna 
dogodka: koncert z naslovom »Ko zapisi oživijo« in 
plesna delavnica slovenskih ljudskih plesov. Zaključna 
konferenca se je odvijala 7. 10. v Trevisu, Italija; iz 
Glasbenonarodopisnega inštituta sta se je udeležila 
G. Strle in D. Kunej, ki je predstavil rezultate dela in 
raziskav.

Organizacijska enota Kulturna dediščina
D. Kunej, M. Marty, U. Šivic in R. Vrčon so vključeni 
v Infrastrukturno skupino ZRC SAZU Naravna in 
kulturna dediščina (vodja: dr. Helena Dobrovoljc) 
oziroma v njeno organizacijsko enoto Kulturna dedi-
ščina (vodja: mag. Jernej Mlekuž), kjer so opravljali 
tehnično in strokovno pomoč pri programu in projektih 
Glasbenonarodopisnega inštituta.

Terensko delo 
Sodelavci (M. Klobčar, M. Marty, M. Kovačič, D. 
Kunej, R. Kunej, M. Pisk, M. Ramovš, U. Šivic) so 
opravili 63 terenskih snemanj in posneli skupno 664 
zvočnih enot pesmi in inštrumentalnih melodij ter 699 
minut različnih etnomuzikoloških, etnokoreoloških 
in drugih etnoloških podatkov. Terenske raziskave so 
dokumentirali s fotografijami (536), diapozitivi (7) in 
video snemanji (785 minut). Za ugotavljanje sedanjega 
življenja ljudskih pesmi, glasbe in plesa ter sprememb, 
ki jih prinaša sodobni način življenja, so spremljali raz-
lične prireditve, na katerih so nastopali pevci, godci in 
folklorno-plesne skupine, ki gojijo dediščino domačih 
krajev, in bili tudi ocenjevalci sodelujočih. Razisko-
valno delo je potekalo v krajih: Adlešiči, Ajdovščina, 
Bistrica na Zilji, Briše, Brje pri Vipavi, Crni Lazi 
(Gorski Kotar, Hrvaška), Dol pri Hrastovljah, Dolsko, 
Donje Jelenje (Hrvaška), Dornava, Goče, Klokočovnik, 
Kozana, Kukuljanovo (Hrvaška), Lesce, Ljubljana, 
Luče, Mačkolje, Makov hrib (Gorski Kotar, Hrvaška), 
Marija Reka, Mozirje, Planina v Podbočju, Plešivo, 
Podnanos, Predgrad, Radovljica, Ravnice (Gorski 
Kotar, Hrvaška), Rečica ob Savinji, Remšnik, Rogatec, 
Sali (Hrvaška), Skorba, Slap pri Vipavi, Slovenski Ja-
vornik, Sveti Peter, Šentilj, Šmarna gora, Šmartno na 
Pohorju, Šmartno ob Paki, Tolmin, Videm-Dobrepolje, 
Vipavski Križ, Vipolže, Višnjevik, Volče, Vrzdenec, 
Vuzenica, Žice in Žman (Hrvaška).

DRUGO DELO In DEjAVnOSTI

• M. Golež Kaučič je skupaj s sodelavci napisala 
vsebinski predlog za temeljni projekt Raziskave 
žanrskega, tipološkega in strukturnega oprede-
ljevanja folklornega gradiva (prijavljenega na 
Agencijo za raziskovalno dejavnost Republike 
Slovenije), elaborat Etnologija in folkloristika za 
Kolegij Humanistika pri Ministrstvu za šolstvo, 
znanost in šport ter povzetek za baladni panel z 
naslovom Ali imamo evropsko dediščino ljudskih 
pesmi ali evropsko dediščino v ljudskih pesmih?/ Is 
there a European heritage of songs or a European 
heritage in songs? na 9. mednarodnem simpoziju 
Société International d’Ethnologie et de Folklore 
»Trancendig European Heritage«, ki bo potekal 
v Severni Irski od 16. do 20. 6. 2008 v kraju 
Derry/Londonderry; ta panel oziroma sekcijo tudi 
organizira in vodi. Na 36. mednarodnem simpoziju 
raziskovalcev balad v Freiburgu je skupaj s prof. dr. 
Rolfom Brednichom, enem od ustanoviteljev te sku-
pine in prvim njenim predsednikom, predsedovala 
plenumu o vprašanju znanstvenih edicij ljudskih 
pesmi v Evropi. Na prošnjo Ministrstva za znanost 
Republike Hrvatske je ocenila znanstveni projekt 
Genealogical Aspects of Oral and Folk Tradition 
hrvaške projektne skupine in napisala besedilo 
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prijave na razpis Ministrstva za šolstvo, znanost in 
šport za sofinanciranje znanstvenih monografij, in 
sicer za sofinanciranje Slovenskih ljudskih pesmi 
5. Je podpredsednica Mednarodne komisije za 
raziskovanje balad, Komission für Volksdichtung 
(SIEF), in je na zasedanju predsedstva te skupine 
8. 4. predstavila svoje enoletno delo, podala nekaj 
predlogov za njeno funkcioniranje v prihodnje in 
poročala o znanstvenem sestanku SIEF v Amsterda-
mu. Je glavna urednica znanstvene zbirke Slovenske 
ljudske pesmi 5, članica predsedstva Société Inter-
nationale d’Ethnologie et de Folklore, uredniškega 
odbora za letopis ZRC SAZU za leto 2006, zbor-
nika Traditiones, izvršnega odbora Slovenskega 
etnološkega društva, članica Znanstvenega sveta 
podiplomskega programa »Interkulturni študiji – 
primerjalni študij idej in kultur« na Univerzi v Novi 
Gorici in ZRC SAZU in koordinatorica študijskega 
modula Slovenske študije – tradicija in sodobnost 
v okviru istega podiplomskega programa, članica 
znanstvenega in organizacijskega odbora mednaro-
dnega projekta Sv. Martin Tourski in mednarodnega 
simpozija z naslovom »Evropska kulturna pot sv. 
Martina Tourskega, evropske osebnosti, simbola 
skupne vrednote medsebojne delitve«, ki bo med 
11. in 13. 10. 2007 na gradu v Slovenski Bistrici. 
Bila je članice komisije za oceno ustreznosti teme 
doktorskega dela Matjaža Zaplotnika. Znanstveni 
svet Glasbenonarodopisnega inštituta ZRC SAZU 
jo je ponovno predlagal za predstojnico Inštituta za 
novi štiriletni mandat, predlog pa je Znanstveni svet 
ZRC SAZU 1. 11. potrdil.

• M. Klobčar se je z urednikom znanstvene revije Slo-
vene Studies dr. Timothyjem Pogačarjem dogovorila 
o izdaji posebne številke, ki bo v celoti posvečena 
predstavitvi slovenske ljudske pesmi, glasbe in 
plesa. Sodelovala je pri organizaciji posveta »Etno-
logija in regije: Koroška«. Je članica uredniškega 
odbora zbornika Traditiones, pri čemer je v letu 
2006 sodelovala predvsem pri izdaji slovenskih 
prevodov prispevkov o Gregorju Kreku.

• M. Kovačič je skupaj z U. Šivic organizirala in 
pripravila prireditev »Zajuckaj in zapoj«, ki je bila 
posvečena pritrkavanju. Potekala je na dvorišču 
trnovske cerkve ob demonstraciji pritrkavanja v 
zvoniku in hkratnem video prenosu. 20. 2. se je 
udeležila delavnice o metodologiji raziskovanja in 
njegovi uporabi v evropskih raziskavah z naslovom 
»Biografsko-narativna-interpretativna metoda 
(BNIM), narativni intervju ter interpretacija in 
aplikacija po BNIM«, ki so jo organizirali ZRC SA-
ZU, Agencija za raziskovalno dejavnost Republike 
Slovenije in British Council.

• D. Kunej je strokovno pomagal pri presnemavanju 
in obdelavi magnetofonskih trakov Inštituta za 
slovensko narodopisje ZRC SAZU z gradivom 
iz Porabja. Snemal in zvočno obdelal je intervju, 
ki ga je Mojca Kreft iz Slovenskega gledališkega 

muzeja imela s Krištofom Zupetom o Ivanu Mraku. 
Sodeloval je pri pripravi projekta Prostorsko integri-
rani kulturni sistem v Bohinju kot lokalno razvojna 
priložnost (nosilec projekta: dr. Andrej Pleterski), 
pri načrtovanju in testiranju računalniške baze po-
datkov za arhivske zbirke Glasbenonarodopisnega 
inštituta in pri pripravi vloge za veliko investicijsko 
opremo ter izvedbi nakupa opreme. Za različne 
uporabnike (6) je presnel zvočno gradivo iz arhiva 
Inštituta (35 enot v skupnem trajanju 210 minut). 
Je tajnik Tehničnega komiteja pri IASA (Technical 
Committee, International Association of Sound and 
Audiovisual Archives), član Znanstvenega sveta 
Glasbenonarodopisnega inštituta ZRC SAZU, Stro-
kovne programske komisije za folklorno dejavnost 
pri Skladu Republike Slovenije za kulturne dejav-
nosti in član izpitne komisije za podelitev naziva 
Strokovni vodja folklorne skupine pri Skladu.

• R. Kunej se je 20. 2. udeležila delavnice o metodo-
logiji raziskovanja in njegovi uporabi v evropskih 
raziskavah z naslovom »Biografsko-narativna-
interpretativna metoda (BNIM), narativni intervju 
ter interpretacija in aplikacija po BNIM«, ki so jo 
organizirali ZRC SAZU, Agencija za raziskovalno 
dejavnost Republike Slovenije in British Council. 
Je članica uredniškega odbora revije Folklornik, 
glasila Javnega sklada Republike Slovenije za 
kulturne dejavnosti, namenjenega poustvarjalcem 
ljudskega izročila.

• Anja Serec Hodžar je v mednarodnem projektu 
Culture 2000 skrbela za administrativne zadeve, ob 
srečanju v Ljubljani je sodelovala pri organizaciji in 
izvedbi delovnega sestanka. Pripravila je zaključno 
finančno poročilo za glavnega partnerja in prijavila 
projekt za sofinanciranje na Ministrstvu za kulturo 
Republike Slovenije. Sodelovala je pri organiza-
ciji posveta »Etnologija in regije: Koroška«, ki je 
potekal v organizaciji Slovenskega etnološkega 
društva 19. in 20. 10. na Ravnah na Koroškem. Je 
tudi ena od treh sourednic zbornika prispevkov s 
tega posveta.

• G. Strle se je 13. in 14. 3. udeležil delavnice »The 
Cidoc Conceptual Reference Model – New Standard 
for Knowledge Sharing«, ki je potekala na Znan-
stvenoraziskovalnem centru SAZU; od 4.–7. 4. je 
bil v Firencah na EVA: Electronic Imaging&the 
Visual Arts – »The Foremost European Electronic 
Imaging in the Visual Arts«; od 13.–18. 11. pa je v 
Nürnbergu sodeloval na strokovnem posvetovanju 
»CIDOC CRM Special Interes Group and IFLA 
(International Federation of Library Associations) 
FRBR Special Interes Group Meeting«.

• U. Šivic je bila mentorica študentu etnologije pri 
študijski praksi. Je članica uredniškega odbora 
Slovenskih ljudskih pesmi 5, upravnega odbora 
Slovenskega muzikološkega društva in strokovne 
komisije za ljudsko glasbo pri Slovenskem glasbe-
noinformacijskem centru (SIGIC).
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• M. Terseglav je za Filozofsko fakulteto Univerze 
v Ljubljani, Primorsko univerzo v Kopru in novo 
Filozofsko fakulteto v Mariboru izdelal elaborate 
študija slovenske ljudske duhovne kulture po smer-
nicah bolonjske deklaracije. Bil je član komisije 
pri zagovoru magistrskega dela Branke Lazar in 
Alme Bejtullahu ter doktorskega dela Urše Šivic. 
Pri Mladinski knjigi je sodeloval kot svetovalec in 
recenzent za ljudsko glasbo v učbenikih za višje 
razrede devetletke. V okviru predstavitev »Naš 
etnomuzikolog«, ki jih prireja Glasbena matica 
Ljubljana, je 14. 2. vodil pogovor z etnomuzikolo-
gom akademikom dr. Jerkom Bezićem iz Zagreba. 
Udeležil se je posvetovanja »Etnologija in regije: 
Koroška« (Ravne na Koroškem, 19.–20. 10.). 
V novembru je prevzel mesto urednika knjižne 
zbirke Folkloristika, je član uredniškega odbora 
zbornika Traditiones, mednarodnega uredniškega 
odbora hrvaške revije za etnologijo in folkloristiko 
Narodna umjetnost, predsednik Komisije za pode-
litev Murkovih nagrad in priznanj pri Slovenskem 
etnološkem društvu in član Komisije za podelitev 
Štrekljevih nagrad pri Občini Komen.

Sodelavci Glasbenonarodopisnega inštituta so gradivo 
in nasvete posredovali vsem, ki so to potrebovali za 
znanstveno, pedagoško, kulturno-prosvetno ali ume-
tniško delo. Kot intervjuvanci so sodelovali v različnih 
glasilih, radijskih in televizijskih oddajah.

ZnAnSTVEnI SESTAnKI

• Glasbenonarodopisni inštitut (R. Kunej) je bil 
organizator 7. mednarodnega delovnega sestanka 
skupine Round dances – 19th century derived cou-
ple dances pri Študijski skupini za etnokorelogijo 
Mednarodnega sveta za tradicijsko glasbo (ICTM), 
ki je potekal od 21.–23. 4. v Ljubljani. Poleg dveh 
slovenskih raziskovalcev so na sestanku sodelovali 
etnokoreologi iz Češke, Hrvaške, Madžarske, Nem-
čije, Norveške, Velike Britanije in Združenih držav 
Amerike. Referati in razprava so bili posvečeni 
dvema najbolj razširjenima parnima plesoma 19. 
stoletja: polki in valčku.

• Glasbenonarodopisni inštitut (M. Golež Kaučič, 
M. Kovačič, U. Šivic) je bil soorganizator med-
narodnega simpozija »Etnomuzikologija in etno-
koreologija v vzgoji in izobraževanju: bistvena 
vprašanja aplikativne znanosti« / »Ethnomusicology 
and ethnochoreology in education: issues in applied 
scholarship«, ki je bil v Ljubljani, 21.–25. 9. Poleg 
slovenskih raziskovalcev so se simpozija udeležili 
etnomuzikologi in etnokoreologi iz štirinajstih 
držav v različnih delih sveta (Avstrija, Avstralija, 
Francija, Hrvaška, Irska, Južnoafriška republika, 
Kanada, Malezija, Nemčija, Nizozemska, Norveška, 
Srbija, Velika Britanija, ZDA), ki kot predstavniki 

različnih generacij in raziskovalnih tradicij vre-
dnotijo dosedanje izkušnje in predstavljajo nove 
vizije prenosa raziskovalnih dosežkov v vzgojno-
izobraževalno področje. Poudarek simpozija je bil 
na povezavah med teorijo in prakso, na metodah 
poučevanja in učenja glasbe in plesa ter na strate-
gijah pri pripravljanju učbenikov, nosilcev zvoka 
in slike ter drugih gradiv za različne stopnje vzgoj-
no-izobraževalnega procesa. Simpozij je bil prvi 
korak v načrtovanju nove študijske skupine, ki bo 
pod okriljem Mednarodnega sveta za tradicijsko 
glasbo (ICTM) zagotavljala redna periodična sre-
čanja znanstvenikov, predstavljala debatni forum in 
omogočala ter pospeševala projektna sodelovanja. 
Hkrati s simpozijem je potekal sestanek upravnega 
odbora Mednarodnega sveta za tradicijsko glasbo. 

KnjIžnICA In DOKUMEnTACIjA

Inštitutska knjižnica (4102 enoti) je priročna, predvsem 
za potrebe sodelavcev, in urejena po petih vsebinskih 
področjih (slovenske zbirke, tuje zbirke, domača stro-
kovna literatura, tuja strokovna literatura, priročniki 
in dopolnilna ter primerjalna literatura) z avtorskim 
in stvarnim katalogom. Za knjižnico je zadolžena A. 
Serec Hodžar. V letu 2006 so bile za knjižnico prido-
bljene 104 enote.

PUbLIKACIjE InšTITUTA

• Traditiones 35/1, 35/2. Zbornik Inštituta za 
slovensko narodopisje in Glasbenonarodopisnega 
inštituta ZRC SAZU. Glavna urednika Jurij Fikfak 
in Ingrid Slavec Gradišnik. Ljubljana: Založba ZRC 
in SAZU.

MEDnARODnO SODELOVAnjE

• Ethnographical Institute of Hungarian Academy of 
Sciences ter Akademiai Kisebbeskutato Muehelly 
v Budimpešti, Madžarska.

• Etnologicky ústav Akademie vĕd ČR v Pragi, 
Češka.

• Golda Meir Library, Milwaukee, Wisconsin, 
ZDA.

• Institut für Volksmusikforschung na Dunaju, 
Avstrija.

• Instytut Sztuky Pan v Varšavi, Poljska.
• Institut ruskoj literaturi »Puškynski dom« v Sankt 

Peterburgu, Rusija.
• Institut za etnologiju i folkloristiku v Zagrebu, 

Hrvaška.
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• Mednarodno združenje zvočnih arhivov (IASA): D. 
Kunej je v okviru mednarodne konference združenja 
»Between Memory and Oblivion« (Mexico City, 
Mehika, 7.–17. 9.) kot tajnik tehničnega komiteja 
(IASA TC) pripravil njegov sestanek, poročal o 
aktivnostih v letu 2006 in pisal zapisnik srečanja. O 
delu Tehničnega komiteja in zaključkih delovnega 
srečanja je poročal na Zboru članov IASA (14. 9.).

• Mednarodno združenje za posnete zvočne zbirke 
(ARSC).

• Mednarodno združenje tonskih mojstrov (AES).
• Mednarodni projekt INTERREG III – Ljudsko izro-

čilo Goriške v besedi in glasbi: M. Pisk je predstav-
nikom Kulturnega centra Lojze Bratuž pomagala pri 
pripravi strokovne utemeljitve ob prijavi projekta. 
Za sodelavce projekta je pripravila predavanje in 
delavnico, kjer jih je seznanila s temeljnimi postopki 
in zahtevami terenskega dela in snemanja, pozneje 
pa usmerjala njihovo delo. V projektu sodelujeta še 
M. Golež Kaučič in M. Klobčar.

• Österreichisches Volksliedwerk na Dunaju, 
Avstrija.

• Phonogrammarchiv pri Österreichische Akademie 
der Wissenschaften na Dunaju, Avstrija.

• Slovenski narodopisni inštitut »Urban Jarnik« v 
Celovcu, Avstrija.

• Slovenski znanstveni inštitut na Dunaju, Avstrija.
• Ústav hudobnej vedy SAV v Bratislavi, Slovaška.
• V okviru medakademijske izmenjave med Sloven-

sko in Britansko akademijo znanosti in umetnosti 
je bila M. Golež Kaučič med 8. in 15. 10. na 
študijskem obisku v Glasgowu in Edinburgu, kjer 
je imela na vabilo kolegov na univerzah teh dveh 
mest predavanja o slovenski zgodovini in dediščini, 
tradicionalnih in inovativnih metodah v slovenskih 
folklorističnih raziskavah ter o slovenski ljudski 
pesemski kulturi na prepihu vplivov, dotikanj in 
opozicij vzhoda, zahoda, severa in juga. Ob tem 
se je dogovorila za obojestransko sodelovanje, 
med drugim za organizacijo simpozijev o Brnsu v 
Ljubljani in Prešernu v Glasgowu ter skupni podi-
plomski program »Dediščina in turizem«, ki ga bodo 
izvajale univerze v Glasgowu, Edinburgu, Cardiffu, 
Udinah in Novi Gorici ter Znanstvenoraziskovalni 
center SAZU. Podiplomski program bo vključen v 
EU-program Erasmus Mundus, ki omogoča izme-
njavo študentov in profesorjev. V Edinburgu bo v 
mestni katedrali pripravljen dan pritrkavanja, kjer 
bo predstavljeno eno od najbolj tipičnih glasbenih 
izročil slovenskega prostora.

ObISKI V InšTITUTU

• Mag. Jurij Prezelj, tajnik Slovenskega društva za 
akustiko, 16. 2.: ogled in predstavitev zvočnega ar-
hiva ter načina arhiviranja, sistemiziranja in zaščite 

zvočnega gradiva; pogovor o akustičnotehničnih 
analizah in meritvah zvočnih posnetkov ter o opremi 
za takšno analizo.

• Mag. Günther Wurzer, kustos za ljudsko umetnost v 
Koroškem deželnem muzeju v Celovcu, mag. Mar-
tina Piko, direktorica Slovenskega narodopisnega 
inštituta Urban Jarnik, 1. 3.: dogovor o izposoji 
lubnatega roga za razstavo; ogled in predstavitev 
zvočnega arhiva ter načina arhiviranja, sistemizi-
ranja in zaščite zvočnega gradiva. 

• Lidija Franjič, dipl. etnologinja, 19. 3.: pogovor v 
zvezi s sodelovanjem pri projektu Sveti Martin iz 
Toursa. 

• Marija Kozar Mukič, kustosinja v Muzeju Savaria, 
Sombathely, Madžarska, 12. 4., 5. 12.: dogovor o 
presnemavanju magnetofonskih trakov Inštituta za 
slovensko narodopisje ZRC SAZU s porabskim 
gradivom in pomoči pri njihovi obdelavi; ogled in 
predstavitev zvočnega arhiva ter načina arhiviranja, 
sistemiziranja in zaščite zvočnega gradiva.

• Mag. Marko Smole, 13. 4.: pogovor o starih ploščah 
(78 o/min), njihovem presnemavanju, restavriranju, 
arhiviranju in obdelavi; predstavitev zvočnega 
arhiva in obdelave zvočnega gradiva; dogovor o 
sodelovanju Glasbenonarodopisnega inštituta ZRC 
SAZU pri otvoritvi Pleščeve šiše v okolici Čabra, 
Hrvaška. 

• Sandra Graham, etnomuzikologinja z Univerze 
Urbana, Davis, Colorado, ZDA, 18. 4.: pogovor 
o organizaciji Glasbenonarodopisnega inštituta in 
načinih etnomuzikološkega raziskovanja. 

• Dr. László Felföldi iz Muzikološkega inštituta Ma-
džarske akademije znanosti v Budimpešti, 19.–20. 
4.: predstavitev raziskovalnega etnokoreološkega 
dela na Slovenskem, ljudske plesne dediščine, 
arhiviranja plesnega gradiva in knjižnih izdaj s 
tega področja, pogovor o možnostih bodočega 
skupnega znanstveno-raziskovalnega dela; ogled in 
predstavitev zvočnega arhiva ter načina arhiviranja, 
sistemiziranja in zaščite zvočnega gradiva; pogovor 
o zvočnih posnetkih Bela Vikárja in drugih zgodnjih 
zvočnih posnetkih na Madžarskem. 

• Ivo Svetina, direktor Slovenskega gledališkega 
muzeja, 8. 5.: dogovor o nadaljnjem sodelovanju 
pri zaščiti zvočnega gradiva SGM. 

• Obisk študentov rednega in izrednega študija 
etnologije in kulturne antropologije na univerzah v 
Ljubljani in Kopru, 18. 5., 16. 10., 17. 10., 19. 10., 
7. 11., 9. 11., 28. 11.: predstavitev zgodovine in dela 
Glasbenonarodopisnega inštituta, zvočnega arhiva 
ter načina arhiviranja, sistemiziranja in zaščite 
zvočnega gradiva. 

• Joe Valenčič, kustos zbirk v The national Cleve-
land Style Polka Hall of Fame, Cleveland, ZDA, 
23. 5.: nadaljevanje pogovorov o restavriranju, 
konserviranju in arhiviranju zvočnih posnetkov ter 
morebitnem sodelovanju Inštituta pri zaščiti njiho-
vega arhivskega zvočnega gradiva. J. Valenčič je 
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ponovno izročil nekaj vzorcev starih gramofonskih 
plošč za testno digitalizacijo.

• Simon Golobič, 1. 6.: pogovor o starih ploščah (78 
o/min), njihovem zbiranju, presnemavanju, resta-
vriranju, arhiviranju in obdelavi. 

• Prof. dr. Svanibor Pettan, 28. 7.: dogovor o soorga-
nizaciji simpozija »Etnomuzikologija in etnokoreo-
logija v vzgoji in izobraževanju: bistvena vprašanja 
aplikativne znanosti«. 

• Obisk učencev Srednje glasbene in baletne šole iz 
Ljubljane, 8. 9.: predstavitev dela Inštiuta in njego-
vih zbirk. 

• Shigenaka Go, direktor Go Institute of Folklore 
Dances, Tokio, Japonska, 25. 9.: predstavitev razi-
skovalnega etnokoreološkega dela na Slovenskem 
in ljudske plesne dediščine ter knjižnih izdaj s tega 
področja. 

• Franz Policardi, akustik in tonski mojster iz Bolo-
gne, Italija, 30. 11.: ogled in predstavitev zvočnega 
arhiva ter načina arhiviranja, sistemiziranja in zašči-
te zvočnega gradiva; pogovor o različnih snemalnih 
tehnikah in postopkih ter metodah zaščite, obdelave 
in arhiviranja zvočnih dokumentov. 

• Viljena Devetak, Kristina Di Dio in Franka Žgavec 
iz Kulturnega centra Lojze Bratož v Gorici, Italija, 
8. 12.: pogovor o izvajanju strokovnega vodstva pri 
projektu INTERREG III A: Ljudsko izročilo Goriške 
v besedi in glasbi.

• Mag. Jovanka Djordjević Jovanović, raziskovalka 
Balkanološkega inštituta SANU iz Beograda, Sr-
bija, 18.–19. 12.: pomoč pri pregledu slovenskega 
pesemskega in proznega gradiva s tematiko o veli-
kanih in ljudeh z nadnaravno močjo in slovenskega 
poimenovanja zanje. 

DOKTORSKA In MAGISTRSKA DELA

Urša Šivic
Transformacija slovenskih ljudskih pesmi v nekaterih 
zvrsteh popularne glasbe v devetdesetih letih 20. sto-
letja. Oddelek za muzikologijo Filozofske fakultete 
Univerze v Ljubljani, 12. 12. – doktorska disertacija.

PREDAVAnjA, REfERATI In DRUGI jAVnI 
nASTOPI

Marjetka	Golež	Kaučič
• Svetlana Makarovič in ljudska pesem. Predavanje 

za slušatelje Tretje univerze, Slovenski etnografski 
muzej, Ljubljana, 3. 3.

• Balada – evropska enigma. Predavanje za študente 
Teoretskega seminarja na Oddelku za etnologijo in 
kulturno antropologijo Filozofske fakultete Univer-
ze v Ljubljani, Ljubljana, 22. 3.

• Contemporary Slovene perception of the concept of 
»folk song« based on the analysis of a ballad called 
»A sister poisons her sister« / Sodobno slovensko 
razumevanje pojma »ljudska pesem« skozi analizo 
balade »Sestra zastrupi sestro«. Referat na 36. 
mednarodni konferenci raziskovalcev balad »Vom 
Wuderhorn zum Internet«, Freiburg, Nemčija, 
3.–7. 4.

• Slovenian Folk Song at the Crossroads of Influences, 
Contacts and Oppositions of the East, West, North 
ans South. Predavanje za univerzitetno občinstvo 
Univerze v Glasgowu, Crichton University Campus, 
Dumfries, Škotska, Velika Britanija, 12. 10.

• Traditional and Innovative Methods in Slovene Fol-
klore Research. Predavanje v okviru podiplomskega 
programa »Scottish Cultural Heritage« na Univerzi 
v Glasgowu, Crichton University Campus, Dumfri-
es, Škotska, Velika Britanija, 10. 10.; predavanje v 
okviru petkovega podiplomskega seminarja (Friday 
Seminar) na Univerzi v Edinburgu, School of Scot-
tish Studies, Edinburg, Škotska, Velika Britanija, 
13. 10.

• O delu in pomenu Glasbenonarodopisnega inštituta, 
o pomenu njegovih zbirk in o lastnem delu. V okviru 
javne radijske oddaje »40. let oddaje Slovenska 
zemlja v pesmi in besedi« avtorice Jasne Vidakovič, 
1. program, Radio Slovenija, 24. 10.

• Slovenske božične, novoletne in trikraljevske 
kolednice. Prispevek v TV-oddaji Opus avtorice 
Darje Korez Korenčan, RTV Slovenija, 1. program, 
25. 12.

Marija	Klobčar
• Traditiones 34/1. Javna predstavitev zbornika 

Inštituta za slovensko narodopisje in Glasbeno-
narodopisnega inštituta ZRC SAZU, posvečenega 
simpoziju »Ljudska pesem kot družbeni izziv« 
(skupaj s sourednikom J. Fikfakom), Ljubljana, 
13. 1. 

• Transformacija kresnih pesmi in kresovanja. Preda-
vanje v okviru Teoretskega seminarja na Oddelku 
za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske 
fakultete Univerze v Ljubljani, Ljubljana, 22. 1.

• The Folk Song and Its Bearers as a Relationship 
Between Two Structures / Ljudska pesem in njeni 
nosilci kot razmerje dveh struktur. Referat na 36. 
mednarodni konferenci raziskovalcev balad »Vom 
Wunderhorn zum Internet«, Freiburg, Nemčija, 
3.–7. 4.

• Razumevanje ljudske pesmi skozi podobo nosilcev. 
Predavanje v okviru Teoretskega seminarja na Oddel-
ku za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske 
fakultete Univerze v Ljubljani, Ljubljana, 24. 5.

• Odmevi minulega časa. Strokovna ocenitev knjige 
Mije Majcenovič na predstavitvi v Muzeju Zaprice, 
Kamnik, 1. 6.

• Ljudska pesem kot razumevanje obrednega / Under-
standing ritual through Slovenian folk song. Referat 
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na mednarodnem simpoziju »Ljudsko izročilo in 
religija med tradicijo in transformacijo«, Ljubljana, 
Celje, 7.–12. 9.

Mojca	Kovačič
• The bell and it’s Symbolic Role in Slovenia / Zvon 

in njegova simbolna vloga v Sloveniji. Referat na 
mednarodnem srečanju Študijske skupine za ljudska 
glasbila pri Mednarodnem združenju za tradicijsko 
glasbo (ICTM), Vilnius, Litva, 5.–8. 4. 

• Glasbena igra na zvonove v evropskem prostoru. 
Predavanje za slušatelje Poletne pritrkovalske šole 
v organizaciji Pritrkovalskega društva Dolenjske in 
Bele krajine, Novo mesto, 27. 7.

• Pesem zvonov. Dokumentarni feljton, 1. program 
TV Slovenija, 15. 8.

• Pritrkavanje na Slovenskem. Strokovni komentar na 
prireditvi Glasbenonarodopisnega inštituta »Zajuc-
kaj in zapoj«, Ljubljana, 8. 9.

• Učenje tradicije: primer pritrkavanja. Referat na 
mednarodnem znanstvenem simpoziju »Etnomu-
zikologija in etnokoreologija v vzgoji in izobra-
ževanju: bistvena vprašanja aplikativne znanosti«, 
Ljubljana, 21.–25. 9.

Drago Kunej
• Wax cylinder collection from Bela krajina and its in 

Slovene ethnomusicology / Zbirka voščenih valjev 
iz Bele krajine in njihova vloga v slovenski etnomu-
zikologiji. Referat na mednarodnem simpoziju »16. 
Meeting of the ICTM Study Group on Historical 
Sources of Traditional Music«, Berlin, Nemčija, 
8.–12. 3.

• Early sound recordings at the Institute of Ethno-
musicology SRC SASA / Zgodnji zvočni posnetki 
na Glasbenonarodopisnem inštitutu ZRC SAZU. 
Referat na 5. mednarodnem simpoziju v okviru 
Inconto biennale internazionale sul restauro audio, 
Treviso, Italija, 6.–8. 11.

Rebeka Kunej
• Gib namesto besede. Predavanje in vodenje delav-

nice na seminarju »Folklorni tabor za odrasle« v 
organizaciji JSKD, Novo mesto, 27.–29. 1.

• Ogrevalne vaje s poudarkom na spoznavanju ele-
mentov primorskih plesov. Predavanje na nadalje-
valnem seminarju JSKD za vodje folklornih skupin, 
Postojna, 17. 3.

• Še eno zaplešimo – slovenski ljudski plesi. Preda-
vanje na posvetovanju glasbenih in likovnih peda-
gogov »Sodobne oblike in metode dela z učbeniki 
Mladinske knjige – z glasbo in risbo v III. triletje«, 
Sora pri Medvodah, 18. 3.

• Ljudski plesi Slovenske Istre. Asistenca glavnemu 
predavatelju na nadaljevalnem seminarju JSKD za 
vodje folklornih skupin, Postojna, 18.–19. 3.

• Waltz in Slovenia / Valček na Slovenskem. Referat na 
mednarodnem delovnem sestanku skupine Round 

dances – 19th century derived couple dances pri Štu-
dijski skupini za etnokoreologijo pri International 
Council for Traditional Music (ICTM), Ljubljana, 
22. 4.

• Štajeriš and its aspects of space / Štajeriš in vloga 
prostora. Referat na 24. mednarodnem posvetova-
nju Študijske skupine za etnokoreologijo pri ICTM 
»From Field to Text: Translation and Representati-
on; Dance and Space«, Cluj, Romunija, 10.–16. 7.

• Ljudski plesi tržaške okolice, Krasa in Brkinov. 
Asistenca glavnemu predavatelju na nadaljevalnem 
seminarju JSKD za vodje folklornih skupin, Postoj-
na, 14.–15. 10.

• Slovenski ljudski plesi. Predavanje s praktičnim 
delom in asistenca glavnemu predavatelju na zače-
tnem seminarju JSKD za vodje odraslih folklornih 
skupin, Ljubljana, 22. 10.; 19. 11., 9.–10. 12.

• Folklorne skupine in folklorizem. Predavanje na 
začetnem seminarju JSKD za vodje odraslih in 
otroških folklornih skupin, Ljubljana, 9. 12.

Marjeta Pisk
• Ballade, Romanzero, Corrido, Dumka ... Begriff 

und Veständnis epischer Lieder im internationalen 
Vergleich. Prispevek na panelu z enakim naslovom 
v okviru 36. mednarodne konference raziskovalcev 
balad »Vom Wunderhorn zum Internet: Perspek-
tiven des ‘Volkslied’ – Begriffs und der wissen-
schaftlichen Edition populärer Lieder«, Freiburg, 
Nemčija, 3.–7. 4.

Mirko Ramovš
• Ljudski plesi Slovenske Istre. Predavanja s praktič-

nim delom na nadaljevalnem seminarju JSKD za 
vodje folklornih skupin, Postojna, 18.–19. 3.

• Ljudski plesi tržaške okolice, Krasa in Brkinov. 
Predavanja s praktičnim delom na nadaljevalnem 
seminarju JSKD za vodje folklornih skupin, Po-
stojna, 14.–15. 10.

• Oris slovenskega ljudskega plesa. Predavanje na 
začetnem seminarju JSKD za vodje folklornih 
skupin, Ljubljana, 21. 10.

• Slovenski ljudski plesi. Predavanje s praktičnim 
delom na začetnem seminarju JSKD za vodje fol-
klornih skupin, Ljubljana, 22. 10., 9.–10. 12.

• Vloga slovenskega ljudskega plesa – Slovenski ljud-
ski plesi. Predavanje na začetnem seminarju JSKD 
za vodje folklornih skupin, Ljubljana, 19. 11. 

• Prvine ljudskega plesa v baletu Pie in Pina Mlakar-
ja »Vrag na vasi«. Referat na posvetovanju ob 100-
letnici rojstva Pina Mlakarja, Ljubljana, 11. 12.

• Ljudski plesi Soške doline. Predavanje s praktičnim 
delom na seminarju JSKD (Območna izpostava Tol-
min) za vodje folklornih skupin, Tolmin, 16. 12.

Urša Šivic
• Akulturacija dalmatinskega klapskega petja v Slove-

niji. Referat na mednarodnem simpoziju 4. istarski 
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etnomuzikološki susreti »Stilovi i žanrovi vokalne 
glazbe«, Roč, Hrvaška, 12.–13. 5.

• Popularnoglasbene priredbe slovenskih ljudskih 
pesmi. V okviru radijske oddaje Polnočni gost, Val 
202, Radio Slovenija, 17. 7.

• Receving, Reinventing: the Journeys of Balkan and 
Mediterranean Music to Slovenia, two study cases / 
Dve raziskavi prehajanja balkanske in mediteranske 
glasbe v Slovenijo. Referat na mednarodnem sim-
poziju »Glasba in manjšine«, Varna, Bolgarija, 24. 
8.–1. 9.

• Uporaba popularnoglasbenih priredb ljudskih pesmi 
v vzgojnoizobraževalnem procesu. Referat na med-
narodnem simpoziju »Etnomuzikologija in etnokore-
ologija v vzgoji in izobraževanju: bistvena vprašanja 
aplikativne znanosti«, Ljubljana, 21.–25. 9.

• Otroška pesmarica 2. Predstavitev knjige na tiskov-
ni konferenci (skupaj z M. Terseglavom), Knjigarna 
Mladinske knjige, Ljubljana, 28. 9.

• Ponarodela pesem kot argument ljudske ustvarjal-
nosti. Referat na mednarodnem muzikološkem sim-
poziju »Glasbeno ‘uporabno’ in glasbeno ‘avtono-
mno’: podobe in pomeni«, Ljubljana, 19.–20. 10.

• Ljudsko petje na Slovenskem. Predavanje s praktič-
nim delom na seminarju JSKD, Šmartno na Pohorju, 
4. 11.

• Načini ljudskega petja. Predavanje s praktičnim 
delom na seminarju JSKD, Vuzenica, 2. 12.

• Oblike ljudskega petja. Predavanje s praktičnim 
delom na seminarju JSKD, Rogatec, 16. 12.

Marko Terseglav
• Ljudsko pesništvo, glasba, gledališče in kratke 

prozne oblike. Predstavitev navedenih poglavij v 
knjigi Nesnovna kulturna dediščina na tiskovni 
konferenci v Kulturno informacijskem centru, 
Ljubljana, 7. 2.

• Ljudska folk in etno glasba. Predavanje za člane 
Kulturnega društva in Kluba šentjurskih študentov, 
Šentjur pri Celju, 17. 2.

• Ljudska kultura Ljubljane in okolice. Prispevek v 
okviru TV-oddaje Slovenski venček, 1. program TV 
Slovenija, 4. 8.

• Otroška pesmarica 2. Predstavitev knjige na ti-
skovni konferenci (skupaj z U. Šivic), Knjigarna 
Mladinske knjige, Ljubljana, 28. 9. 

• Tri prste pod popkom. Predstavitev zbirke slovenskih 
ljudskih erotičnih, nagajivih in kvantarskih pesmi 
na tiskovni konferenci Založbe DZS, Ljubljana, 
30. 11.

• Slovenske ljudske erotične pesmi. Predstavitev 
pesmi v radijski oddaji, Radio Študent, 6. 12.

• Harmonika v slovenski ljudski glasbi. Predstavitev 
glasbila v TV oddaji E, TV Kanal A, 10. 12.

• O nagajivih in kvantarskih pesmih. V okviru silve-
strske oddaje Radia Celovec, ÖRF, 31. 12.

PEDAGOšKO DELO

Marjetka	Golež	Kaučič
• Ljudska in umetna pesem – folkloristični in medbe-

sedilni vidiki. Redna predavanja in seminarsko delo 
v okviru podiplomskega programa »Interkulturni 
študiji – primerjalni študij idej in kultur«, modul 
Slovenske študije, Univerza v Novi Gorici in ZRC 
SAZU.

Urša Šivic
• Ljudska glasba. Predavanja o ljudski glasbi pri 

predmetu Zgodovina glasbene umetnosti, Univerza 
v Novi Gorici (20 ur).

Marko Terseglav
• Folkoristika 2. Predavanja na Oddelku za etnolo-

gijo in kulturno antropologijo Filozofske fakultete 
Univerze v Ljubljani (2 uri tedensko).

• Splošna folkloristika. Predavanja v zimskem se-
mestru za izredne študente Oddelka za etnologijo 
in kulturno antropologijo Filozofske fakultete Uni-
verze v Ljubljani (20 ur).

• Etnomuzikologija. Predavanja za študente Glasbe-
nega oddelka na Pedagoški fakulteti v Mariboru 
(30 ur).

MEnTORSTVO

Marjetka	Golež	Kaučič	je bila raziskovalna mentorica 
doktorandki Urši Šivic, je mentorica doktorandki Rebe-
ki Kranjec in magistrandki Vladki Tucović, mentorica 
na podiplomskem študiju mladi raziskovalki Marjeti 
Pisk ter raziskovalna in pedagoška mentorica mladi 
raziskovalki Mojci Kovačič.

Marija	Klobčar je raziskovalna mentorica mladi 
raziskovalki Marjeti Pisk.
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IZbRAnA bIbLIOGRAfIjA, vir: vzajemna baza podatkov CObISS/CObIb

članKi	in	DRuGi	sestavni	Deli

izvirni	znanstveni	članek

KLOBČAR, Marija. Krekove presoje ljudskega pesništva. 
Tradit. – Inšt. slov. narodop. Ljublj., 2006, 35, 2, str. 
193–203. 

KLOBČAR, Marija. Kreks Auffassung von Volksdi-
chtung. Anz. slav. Philol., 2006, bd. 33: 2005, str. 
[71]–82. 

KOVAČIČ, Mojca. The bell and its symbolic role in Slo-
venia. Tautos. darbai, 2006, 32, str. 105–116, ilustr. 

KUNEJ, Drago. From recordings made by chance to the 
most important ethnomusicological sound collection in 
Slovenia. IASA j., jul. 2006, no. 27, str. 10–19, ilustr. 

KUNEJ, Rebeka. Transformacije ljudskega plesa v pred-
stavitvah za “druge” : primer treh kol iz Bele krajine. 
Tradit. – Inšt. slov. narodop. Ljublj., 2006, letn. 35, št. 
1, str. [123]–134, graf. prikazi. 

PISK, Marjeta. Oddaljenost in bližina ljudskega v poeziji 
Alojza Gradnika. Tradit. – Inšt. slov. narodop. Ljublj., 
2006, letn. 35, št. 1, str. [69]–87. 

ŠIVIC, Urša. Načini oblikovanja popularnoglasbenih 
priredb ljudskih pesmi. Tradit. – Inšt. slov. narodop. 
Ljublj., 2006, letn. 35, št. 1, str. [107]–122. 

Pregledni	znanstveni	članek

KOVAČIČ, Mojca. Zvonovi : njihova zvočna in seman-
tična razsežnost v slovenski moderni poeziji, ljudskih 
pesmih, pregovorih in rekih. Tradit. – Inšt. slov. naro-
dop. Ljublj., 2006, letn. 35, št. 1, str. [89]–106, note. 

strokovni	članek

KUNEJ, Rebeka. Belokranjski dan v Ljubljani leta 1936 : 
vpliv in pomen dogodka za delovanje folklornih sku-
pin. Folklornik, 2006, letn. 2, str. 14–16, ilustr. 

samostojni	znanstveni	sestavek	ali	poglavje	v	
monografski publikaciji

GOLEŽ KAUČIČ, Marjetka. La tradition de la chanson 
folklorique, de la musique et de la danse dans les Alpes 
slovenes. V: FURTER, Reto (ur.), HEAD-KÖNIG, 
Anne-Lise (ur.), LORENZETTI, Luigi (ur.). Cultures 
alpines, (Histoire des Alpes, 2006, 11). Zürich: Chro-
nos, cop. 2006, str. 13–25, ilustr. 

GOLEŽ KAUČIČ, Marjetka. “The dead man’s bone puni-
shes a wanton man”: : a Slovene folk ballad and con-
temporary literary poems. V: RENWICK, Roger deV. 
(ur.), RIEUWERTS, Sigrid (ur.). Ballad mediations : 
folksongs recovered, represented, and reimagined, 
(B.A.S.I.S, vol. 2). Trier: WVT [i. e.] Wissenschaftli-
cher Verlag Trier, 2006, str. [170]–178, note. 

KUNEJ, Rebeka, SEREC, Anja. “Jaz bi rad cigajnar bil ...” 
: podoba Ciganov v slovenskem ljudskem pripovedni-
štvu in pesništvu. V: JEZERNIK, Božidar (ur.). Zakaj 
pri nas žive Cigani in ne Romi : narativne podobe 
Ciganov/Romov, (Zbirka Županičeva knjižnica, št. 17). 
Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za etnologijo 
in kulturno antropologijo, 2006, str. 67–100. 

samostojni	strokovni	sestavek	ali	poglavje	v	
monografski publikaciji

KUNEJ, Drago. Trstenke – slovenske panove piščali. V: 
JENČE, Ljoba (ur.), GOLJEVŠČEK, Alenka. Sedi k 
meni, povem ti eno pravljico : za ohranjanje slovenske-
ga izročila : zbornik prvega simpozija pravljičarjev : 
priročnik pripovedovanja pravljic I. Maribor: Maribor-
ska knjižnica, 2006, str. [137]–144, ilustr. 

STRAJNAR, Julijan. Notni zapisi J.B. de Courtenaya. V: 
KOŽUH, Milena (ur.), AVON, Gianni. Terska dolina : 
Terska dolina v besedi, sliki in pesmi Viljema Černa. 
Celje: Društvo Mohorjeva družba: Celjska Mohorjeva 
družba; Gorica: Goriška Mohorjeva družba, 2006, str. 
315–320, portret, note. 

TERSEGLAV, Marko. Erotične nagajive in kvantarske 
pesmi. V: TERSEGLAV, Marko (ur.). Tri prste pod 
popkom : slovenske ljudske erotične, nagajive in kvan-
tarske pesmi. Ljubljana: DZS, 2006, str. 3–7. 

TERSEGLAV, Marko. Univerzalno in nacionalno v 
ljudski spontani ustvarjalnosti. V: JENČE, Ljoba (ur.), 
GOLJEVŠČEK, Alenka. Sedi k meni, povem ti eno 
pravljico : za ohranjanje slovenskega izročila : zbornik 
prvega simpozija pravljičarjev : priročnik pripovedo-
vanja pravljic I. Maribor: Mariborska knjižnica, 2006, 
str. [49]–60, ilustr. 

MOnOGRaFije	in	DRuGa	zaKljučena	
DELA

strokovna	monografija

KUMER, Zmaga. Delo in ljudska pesem na Slovenskem. 
Celje: Društvo Mohorjeva družba: Celjska Mohorjeva 
družba, 2006. 173 str., ilustr. 
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SUMMARY

In year 2006 the scientific-research work was focused 
on topics defined by research programme Folkloristic 
and Ethnological Research of the Slovenian Folk Spir-
itual Culture, fundamental research project Slovenian 
Folk Culture in Process of Globalisation, thematically 
oriented research project Research of Carriers of the 
Folk-culture Phenomena, four research projects: Mul-
timedia Presentation of Slovenian Cultural Heritage: 
User’s Study (ended 2006), War and Soldiers in the 
Slovenian Folk Song, Ethnomuse: digital multimedia 
repository of the Slovene Folk Music and Dance Cul-
ture (from October 2006) and Register of untangible 
heritage, aplicational project: Folklore Research on 
Early Recordings of Slovenian Folk Heritage and inter-
national EU projects EPOCH Network of Excellence: 
Excellence in Processing Open Cultural Heritage and 
On-line Fruition of the Documents from the European 
Archives of Ethnic Music (finished).
The main goal and focus of the programme is system-
atic and throughout research of folk music and dance 
culture, which explain the origin, acceptance, com-
munication and modification of all the phenomena that 
make up the heritage of folk song, music and dance, 
and preparations for scientific publishings of material 
(Slovene Folk Songs, volume 5, narrative songs with 
family theme; songs about war and soldiers). Publica-
tions of material give specialists and the general public 
an insight into this heritage, while ongoing construction 
of Digital Archive of the Institute of Ethnomusicology 
will in future enable easier access and searching of the 
archive collections.

In year 2006 two important research projects were 
finished, Transformation of Slovene Folk Songs in 
some genres of popular music after 1990 and The role 
of recording equipment and other equipment in crea-
tion of audio collections. In scope of a project about 
war and soldiers in Slovene folk song two treaties had 
been written War and Soldiers in Slovene Folk Song 
and Fear and Courage in Slovene Folk Songs and a 
Cd Regiment po cesti gre with 22 audio examples and 
scientific commentary Communication of Slovene War 
Songs. On the basis of continuous research different 
papers were written, presented on national and interna-
tional symposiums. 664 units of songs and instrumental 
music were recorded over the course of 63 days in the 
field, as well as a great quantity of ethnomusicological 
and ethnochoreological data (together with photo and 
video recordings). Work in the sound archive concen-
trated on the production of security copies of original 
tapes, systematic digitization of audio material with 
computer audio station, while the editing, computer 
processing and archiving of new recordings went on 
throughout the year. In process of making the Digital 
Archive of the Institute of Ethnomusicology, database 
for OSNP was completed together with entrie for more 
than 12.000 songs.
In addition to their regular work the staff provided 
material to all who needed it for scientific, pedagogical, 
cultural/educational or artistic purposes and monitored 
various events in order to ascertain the changes that 
folklorism and globalization are bringing to folk song, 
music and dance heritage.
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ZnAnSTVEnI SVET

Doc. dr. Irena Gantar Godina (predsednica), dr. Marjan 
Drnovšek, doc. dr. Marina Lukšič - Hacin, akad. prof. 
dr. Vasilij Melik, doc. dr. Mirjam Milharčič - Hladnik, 
akad. prof. dr. Janez Stanonik, dr. Janja Žitnik.

PERSOnALnA SESTAVA

Predstojnica: doc. dr. Marina Lukšič - Hacin, višja 
znanstvena sodelavka.
Znanstveni svetniki: doc. dr. Irena Gantar Godina, 
dr. Marjan Drnovšek, dr. Janja Žitnik.
Znanstveni sodelavec: dr. Jure Gombač. 
Asistent z magisterijem: mag. Jernej Mlekuž.
Asistentki, mladi raziskovalki: Kristina Toplak, Maša 
Mikola, Urška Strle (od 1. 11.)
Samostojna strokovna delavka: Špela Marinšek.

sekcija	za	migracijske	študije
Vodja: doc. dr. Mirjam Milharčič - Hladnik, višja 
znanstvena sodelavka. 

PROGRAMI, PROjEKTI In nALOGE

Narodna in kulturna identiteta slovenskega izse-
ljenstva
Vodja raziskovalnega programa: M. Drnovšek.
Sodelavci: I. Gantar Godina, J. Gombač, M. Lukšič - Ha-
cin, Š. Marinšek, M. Mikola, M. Milharčič - Hladnik, 
K. Toplak, Z. Žigon, J. Žitnik.
Raziskave so potekale v okviru naslednjih tematskih 
sklopov: teorije migracijskih sistemov, življenje med 
kulturami (Avstralija), izseljenstvo in priseljenstvo v 
Sloveniji, odnos slovenske javnosti do izseljenstva, 
pogledi na tujino in domovino skozi migracijsko op-
tiko, slovenski intelektualci na Češkem in Hrvaškem, 
Rusiji, migracijska politika in povratne migracije, 
migracijska korespondenca, mitstvo in stereotipstvo 
skozi migracijsko optiko, položaj priseljenskih kultur v 
Sloveniji, vloga in pomen arhivske kulturne dediščine 
med izseljenci. V okviru programske skupine je izšla 
znanstvena monografija Spet doma? Povratne migra-
cije med politiko, prakso in teorijo, v zbirki Migracije 
je izšla publikacija Učinki priseljevanja v Slovenijo po 

drugi svetovni vojni, izšli sta tudi dve številki znanstve-
ne revije Dve domovini/Two Homelands. 

Izseljevanje Slovencev v Nemčijo 1880–1973
Vodja projekta: M. Drnovšek.
Sodelavke: M. Lukšič - Hacin, Š. Marinšek, K. To-
plak.
Z zgodovinopisnega vidika so bile opravljene nasle-
dnje faze: zaključek dela v arhivih (Arhiv Republike 
Slovenije, Haus-, Hof- und Staatsarchiv in Allgemeines 
Verwaltungsarchiv na Dunaju), objavljena razprava o 
sezonskem delu Slovencev v Nemčiji med obema voj-
nama in sodelovanje na konferenci na Frei Universität 
v Berlinu. Vzpostavljeni so bili stiki s slovenskimi 
izseljenci v Berlinu (Društvo Slovenija) kot oblika 
terenskega dela, z velikim poudarkom na skrbi za 
arhivsko dediščino v Nemčiji. Poudarek je bil tudi 
na metodološkem pristopu glede na analizo gradiva 
in izdelave monografske študije, kar se je odvijalo 
v stalnem sodelovanju s sodelavcem na Univerzi v 
Darmstadtu.

Literarna in kulturna podoba priseljencev v 
Sloveniji
Vodja projekta: J. Žitnik.
Sodelavca: Š. Marinšek, J. Mlekuž.
V letu 2006 je bila raziskava usmerjena v manj uve-
ljavljene priseljenske pisce ter v analizo kulturnega 
in širšega družbenega ozadja, ki pogojuje njihov 
kulturni položaj v Sloveniji, njihovo ustvarjalno 
motivacijo in odmevnost. Analizirali smo poetiko 
književnih besedil priseljencev, objavljenih v reviji 
Paralele, s poudarkom na motivno-tematskih in 
literarno-estetskih značilnostih teh del. S pomočjo 
anketnega vprašalnika in drugih virov informacij 
smo opozorili na kulturni položaj priseljencev v 
Sloveniji ter še posebej na položaj neuveljavljenih 
priseljenskih pisateljev v slovenski kulturi in dali 
predloge za polnejšo integracijo literarne produkcije 
priseljencev v korpus slovenske nacionalne književno-
sti. Rezultati so bili objavljeni v izvirnih znanstvenih 
člankih v reviji Dve domovini, št. 23 in 24. J. Mlekuž 
je nadaljeval raziskavo o vlogi bureka v kontekstu 
nacionalističnega diskurza v Sloveniji. Pridobljeni 
rezultati so bili uporabljeni v izvirnem znanstvenem 
članku, objavljenem v reviji Dve domovini, št. 23, v 
referatu na mednarodni znanstveni konferenci AEMI 
v Trogirju na Hrvaškem (28.–30. 9.) ter pri pisanju 
doktorske disertacije z delovnim naslovom Predmet 
kot akter: primer bureka v Sloveniji.

INŠtItUt ZA SlOvENSKO IZSElJENStvO 
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Slovenski izseljenci ustvarjalci: glasniki slovenske 
znanosti in kulture v novem okolju 
Nosilka: I. Gantar Godina. 
Sodelavci: Š. Marinšek, M. Milharčič - Hladnik, 
K. Toplak. 
Osrednji cilj projekta je osvetliti raznovrstno dejavnost 
slovenskih izobraženk oz. izobražencev ter umetnic 
oz. umetnikov v obdobju od 1918 in vse do danes. 
Vsebinsko je bilo v tretjem letu raziskovanje dejavnosti 
v srednjevropskih in jugovzhodnoevropskih deželah, v 
ZDA, v Južni Ameriki ter delo slovenskih misijonarjev 
v Afriki razširjeno še na druga področja delovanja slo-
venskih ustvarjalcev, tj. v Srbiji. 
Z do sedaj obdelanim gradivom je bilo, med drugim, 
mogoče prikazati idejne tokove srednje, vzhodne in 
jugovzhodne Evrope, ki so pri slovenskih izseljenih 
izobražencih vplivali na njihov odnos do vprašanja 
(južno)slovanske vzajemnosti in rusofilstva pa tudi do 
vprašanja odnosa slovenskih slavofilov do judovskega 
vprašanja. 
Posebej raziskano je bilo organizacijsko-kulturno 
delovanje posameznih slovenskih izseljenk v ZDA 
v večjih slovenskih skupnostih. Velik del razsiskave 
obsega zbrano gradivo med slovenskimi ustvarjalci v 
Argentini po 2. svetovni vojni, s posebnim poudarkom 
na ohranjanju etnične identitete.

Stanje arhivskega in muzejskega gradiva pri slo-
venskih izseljencih v Nemčiji (CRP Konkurenčnost 
Slovenije 2006–2008)
Vodja projekta: M. Drnovšek. 
Sodelavci: J. Gombač, M. Lukšič - Hacin, K. Toplak.
V začetni fazi se je utrdila mreža sodelujočih (Inštitut 
za slovensko izseljenstvo ZRC SAZU, Slovenski 
etnografski muzej, Arhiv Republike Slovenije, Dru-
štvo Slovenija v Berlinu) in opravljene so bile prve 
sondažne študije na terenu.

Percepcija slovenske integracijske politike (Soizvajal-
ci CRP-projekta z Inštitutom za narodnostna vprašanja; 
oktober 2004–februar 2006)
Vodja projekta: Miran Komac.
Sodelavci: J. Gombač, M. Lukšič - Hacin, J. Mlekuž, 
K. Toplak.
V letu 2006 so bile izvedene zaključne analize raziska-
ve in priprava znanstvene knjige Spet doma?Povratne 
migracije med politiko, prakso in teorijo, ki je izšla 
novembra. Študije bodo nadgrajene v istoimenskem 
panelu na letni konferenci AAASS, ki bo 15.–18. 11. 
2007 v New Orleansu.

Za svobodo domovine: Fronta v Julijcih 1915–1917
Vodja ciljnega raziskovalnega projekta: dr. Petra 
Svoljšak.
Sodelavec: J. Gombač.

Slovenska vojska. Kratka zgodovina – dolga tradi-
cija?!

Vodja projekta : dr. Petra Svoljšak.
Sodelavec: J. Gombač.

Erasmus NewProg: www-supported Learning in Mi-
gration/Intercultural Relations (A joint MA program-
me for collaborative learning and cultural awareness; 
oktober 2003–oktober 2006)
Nosilec: Stavanger University, Stavanger, Norveška. 
Koordinatorice: I. Gantar Godina, M. Lukšič - Hacin, 
M. Milharčič - Hladnik.
Cilj projekta je bil realizirati mednarodni magistrski 
študij migracij Joint MA in Migration and Intercul-
tural Relations. V realizacijo študija so vključene 
štiri univerze: iz Nemčije, Norveške, Portugalske in 
Slovenije.V prvi polovici leta sta bila izvedena za-
dnja dva usklajevalna sestanka konzorcija: januarja 
v Lizboni na Portugalskem, aprila v Stavangerju na 
Norveškem. Študijski program je bil v Sloveniji raz-
pisan na Univerzi Nova Gorica, kjer smo ga začeli 
izvajati z oktobrom. V oktobru je bil za vse študente 
izpeljan tritedenski intenzivni študijski program v 
Oldenburgu (Erasmus Intensive Phase »Studying 
Global Migration in the 21st Century«, University of 
Oldenburg, Nemčija). 

Learning migration
Nosilec: Stavanger University College, Norveška.
Nacionalna koordinatorja: M. Lukšič - Hacin,  
J. Mlekuž.
Nosilec mednarodnega projekta Comenius 3 je Sta-
vanger University College iz Norveške in v projektu 
sodelujejo raziskovalne, pedagoške in/ali izobraževal-
ne institucije (šole, zavodi, univerze itd.) iz dvanajstih 
evropskih držav. 
Namen projekta je vzpostaviti mednarodno dejavnost 
na različnih nivojih izobraževanja v okviru migracij 
in medkulturnih vsebin. V prvem letu triletnega pro-
jekta je bila organizirana mednarodna konferenca in 
več seminarjev, pa tudi manjših, lokalnih dogodkov 
(okrogle mize, razstave, gledališke igre, delavnice 
itd.), postavljene so bile spletne strani, ki predsta-
vljajo dobro osnovo za različno delo na obravnavanih 
področjih. 

Stavanger 2008 – Youth and Migration 2005–2008
Nosilec: dr. Hans Storhaug, Stavanger University 
College, Norveška.
Nacionalna koordinatorica: M. Milharčič - Hladnik.
Triletni raziskovalni in izobraževalni projekt se je v 
drugem letu jasneje oblikoval, finančno in vsebinsko. 
V Sloveniji smo učinkovito zastavili oblikovanje mreže 
sodelujočih na temelju seminarja za učitelje multipli-
katorje na temo Mladi in migracije. Iz njihovega dela 
v določenih slovenskih osnovnih in srednjih šolah bo 
postopoma nastajalo gradivo za študij mladih in mi-
gracij, ki bo v okviru projekta Stavanger dostopno širši 
evropski izobraževalni mreži in javnosti. V letu 2006 
sta bila javno predstavljena dva projekta, ki sta nastala 

dr. M. Milharčič - 
Hladnik

mag. J. Mlekuž

U. Strle

K. Toplak

dr. J. Žitnik
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pod mentorskim vodstvom učiteljev multiplikatorjev 
v okviru projekta Mladi in migracije: na gimnaziji v 
Celju (12. 4.) in na osnovni šoli Fužine (8. 6).

Slovenci v Srbiji/Srbi v Sloveniji (Bilateralno sodelo-
vanje Inštituta za slovensko izseljenstvo in Balkanolo-
škega instituta Srpske akademije nauka i umetnosti)
Nosilka: I. Gantar Godina.
Sodelavci: J. Gombač, J. Mlekuž.
Poglavitni cilj projekta je interdisciplinarna (zgodovi-
na, sociologija, antropologija) raziskava izseljevanja 
Slovencev v Srbijo: njihovo število, izobrazba, motivi 
za izselitev ter njihovo vključevanje v tamkajšnjo 
družbo. 
V raziskavo bodo vključeni tudi primorski Slovenci, ki 
so se v Srbijo oz. Črno goro izselili po letu 1920. 

DRUGO DELO In DEjAVnOSTI

• M. Drnovšek je bil urednik znanstvene revije Dve 
domovini/Two Homelands, št. 23 in 24. Skrbi za ure-
janje zbirke Korenine (Založba Nova revija). Je član 
uredniškega odbora Kronike, časopisa za slovensko 
krajevno zgodovino (Zveza zgodovinskih društev 
Slovenije), član uredniškega odbora Zgodovine 
v šoli (Zavod RS za šolstvo), član pripravljalnega 
odbora za 33. zborovanje Zveze zgodovinskih 
društev Slovenije v Kranju »Mitsko in stereotipno 
v slovenskem pogledu na zgodovino«.
V okviru ohranjanja in prezentacije arhivskega 
gradiva s področja migracij je bila julija 2006 pred-
stavljena razstava in slovensko-angleška publikacija 
o poti Slovencev v Združene države Amerike. Raz-
stava bo predstavljena še v elektronski obliki. 

• M. Lukšič - Hacin se je udeležila sestankov konzor-
cija mednarodnega študija Joint MA in Migration 
and Intercultural Relations januarja v Lizboni na 
Portugalskem, aprila v Stavangerju na Norveškem 
in oktobra v Oldenburgu v Nemčiji. Aprila je v 
Stavangerju sodelovala tudi na uradnem odprtju 
in delovnem sestanku projekta Stavanger 2008. Je 
članica in podpredsednica Upravnega odbora ZRC 
SAZU in članica Uredniškega odbora Historičnega 
seminarja. Uredila je knjigo Spet doma? Povratne 
migracije med politiko, prakso in teorijo, ki je izšla 
novembra 2006.

• M. Milharčič - Hladnik je kot nacionalna koor-
dinatorica sodelovala pri pripravi evropskega 
migracijskega študija Joint MA in Migration and 
Intercultural Relations, ki smo ga začeli izvajati 
na Univerzi v Novi Gorici jeseni 2006; udeležila 
se je delovnih sestankov konzorcija mednarodnega 
študija januarja v Lizboni na Portugalskem, aprila v 
Stavangerju na Norveškem in oktobra v Oldenburgu 
v Nemčiji; kot nacionalna koordinatorica projekta 
Stavanger 2008 je sodelovala na uradnem odprtju 

projekta in delovnem sestanku aprila v Stavangerju 
na Norveškem.

• J. Žitnik je urednica monografske zbirke Migracije, 
članica uredniškega odbora revije Dve domovini/
Two Homelands, članica Znanstvenega in Založni-
škega sveta ZRC SAZU.

KnjIžnICA In DOKUMEnTACIjA

V l. 2006 se je nadaljevalo zbiranje in urejanje doku-
mentacije. Knjižnični fond se je povečal za 35 knjig 
in 78 revij.

PUbLIKACIjE InšTITUTA

• Damir Josipovič, Učinki priseljevanja v Slovenijo 
po drugi svetovni vojni. Ur. J. Žitnik. Ljubljana: 
 Založba ZRC, ZRC SAZU, 348 str., (Migra-
cije 10).

• Marina Lukšič - Hacin, Jure Gombač, Jernej Mle-
kuž, Kristina Toplak, Spet doma? Povratne migraci-
je med politiko, prakso in teorijo. Ur. Marina Lukšič 
- Hacin. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 168 
str., (Migracije 11).

• Dve domovini / Two Homelands: Razprave o 
izseljenstvu/Migration Studies, št. 23, 24. Ur. M. 
Drnovšek. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.

MEDnARODnO SODELOVAnjE

• Ameriška ženska zveza, ZDA.
• Archives Department, Maritime Archives & Libra-

ry, Merseyside Maritime Museum v Liverpoolu, 
Velika Britanija.

• Associaton of European Migration Institutions 
(AEMI), Aalborg, Danska.

• Centre de Documentacion sur les Migration Humai-
nes, Luksemburg.

• Centre for Studies of National Development, Mee-
rut, Indija.

• Centre for the Study of Migrations and Intercultural 
Relations, Universidade Aberta, Lizbona, Portu-
galska.

• Czech and Slovak History Conference, ZDA.
• Etnografski institut SANU, Beograd, Jugoslavija.
• Historický Ústav Česke Akademie věd, Praga–Brno, 

Češka.
• Hoger Instituut voor de Arbeid, Katholieke Univer-

siteit Leuven, Belgija.
• Institut za migracije i narodnosti, Hrvaška.
• Instytut Polonijny, Uniwersytet Jagiellonski v Kra-

kovu, Poljska.
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• Institute of Sociology, Chinese Academy of Social 
Sciences, Peking, Kitajska.

• Instituto per l’Europa Centro. Orientale e Balcanica, 
Forli, Italija.

• Museo dell’Emigrante/Centro Studi Permanente 
sull’Emigrazione, San Marino, Republika San 
Marino.

• Narodna in študijska knjižnica Trst, Italija.
• Norwegian Emigration Center v Stavangerju, Nor-

veška.
• Rheinisch-Westfälische Auslandsgeselschaft E.V., 

Auslandsinstitut, Dortmund, Nemčija.
• School of Behavioural Sciences, Macquarie Uni-

versity, Sydney, Avstralija.
• Siirtolaisuusinstituutti, Turku, Finska.
• Slovene Studies, ZDA.
• The Danish Emigration Archives v Aalborgu, 

 Danska.
• The North Frisian Emigrant Archive v Bredstedtu, 

Nemčija.
• Universita di Bologna, Italija.
• Universität Bremen, Migrationsforschung, Bremen, 

Nemčija.
• University of Minnesota, Immigration History 

Research Center, Minneapolis, ZDA.

PREDAVAnjA, REfERATI In DRUGI jAVnI 
nASTOPI

Marjan Drnovšek
• Slovenske migracije in Rusija. Referat na med-

narodni rusko-slovenski znanstveni konferenci 
»Zgodovinski temelji in perspektive slovensko-ru-
skih odnosov« v organizaciji Inštituta za slavistiko 
Ruske akademije znanosti, Slovenske akademije 
znanosti in umetnosti v Ljubljani in Veleposlaništva 
Republike Slovenije v Moskvi, Moskva, 31. 5.

• Pogledi na »domovino« in »tujino« skozi optiko 
izseljenstva. Organizacija migracijskega panela in 
referat na 33. zborovanju ZZDS v Kranju, 20. 10.

• Continuties and Changes in Emigration from 
Slovenia, 19–20th centuries. Referat na konferenci 
»(Post-)Yugoslav Migrations, State of Research, 
New Approaches, Comparative Perspectives«, 
Osteuropa Institut der Freien Universität Berlin, 
Berlin, 8. 12.

jure	Gombač
• Sodobne migracijske teorije. Predavanje v okviru 

Historičnega seminarja ZRC SAZU, Ljubljana, 
10. 1.

• Contexts, levels and backstages. 2nd Workshop 
on Ethnic Politics in the Cold War, Ljubljana, 
27.–28. 3. 

• Emigration from northwestern part of Istria after 
the Second World War. Predavanje na konferenci 

»Cultural and Economic Links in Diaspora: Com-
parative Studies«, Trogir, Hrvaška, 28.–30. 9.

• Migracije in stereotipi: primer optantov. Predava-
nje na 33. zborovanju Zveze zgodovinskih društev 
Slovenije, Kranj, 19.–21. 10.

Marina	lukšič	-	hacin
• Evalvacija slovenskega šolskega modela »med-

kulturnosti« v luči švedskih in ameriških izkušenj: 
kvalitativna analiza primera. Prispevek na znan-
stvenem posvetu »Upoštevanje drugačnosti – korak 
k šoli enakih možnosti« (skupaj z M. Milharčič 
- Hladnik), Moravske Toplice, 7. 4. 

• Migration and Small Nations: The Slovenian Case. 
Vabljeno predavanje na Erasmus Intensive Phase 
»Studying Global Migration in the 21st Century«, 
University of Oldenburg, Nemčija, 10. 10.

Mirjam	Milharčič	-	hladnik
• Evalvacija slovenskega šolskega modela »med-

kulturnosti« v luči švedskih in ameriških izkušenj: 
kvalitativna analiza primera. Prispevek na znan-
stvenem posvetu »Upoštevanje drugačnosti – ko-
rak k šoli enakih možnosti« (skupaj z M. Lukšič 
- Hacin), Moravske Toplice, 7. 4. 

• Migration and Small Nations: The Slovenian Case. 
Vabljeno predavanje na Erasmus Intensive Phase 
»Studying Global Migration in the 21st Century«, 
University of Oldenburg, Nemčija, 10. 10. 

• From a dollar bill in an envelope to a petition for 
the White House: The significance of Slovenian 
migrants in the United States for back home. Pri-
spevek na mednarodni konferenci »(Post-)Yugoslav 
Migrations, State of Research, New Approaches, 
Comparative Perspectives«, Berlin, Nemčija, 
9. 12. 

jernej	Mlekuž
• Symbolic aspect of immigrants’ material culture: 

burek and »Slovene« ethno-national discourse. 
Referat na konferenci AEMI, Trogir, Hrvaška, 
29. 9. 

Kristina Toplak
• Argentina skozi otroške oči. Sodelovanje na Poletnih 

raziskovalnih delavnicah ZRC SAZU, Ljubljana, 
20. 7.

• Slovenes in Argetina and Transnational Art Wor-
lds. Referat na AEMI konferenci, Trogir, Hrvaška, 
29. 9. 

• »Miti o domovini«: Slovenija v likovnih upodobitvah 
Slovencev po svetu. 33. zborovanje Zveze zgodo-
vinskih društev Slovenije, Kranj, 20. 10. 

janja	žitnik
• Življenjske in umetniške prelomnice Venčeslava 

Špragerja. Predavanje ob otvoritvi razstave »Ven-
česlav Šprager – grafike«, Krško, 1. 7. 
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RAZISKOVALnO DELO V TUjInI, šTUDIjSKI 
ObISKI In POTOVAnjA

irena Gantar Godina
• Beograd, Srbija, september: 6-dnevno raziskovalno 

delo, pregled časopisnega in arhivskega gradiva v 
okviru bilateralnega projekta Slovenci v Srbiji/Srbi 
v Sloveniji.

Maša Mikola
• Melbourne, Avstralija: Kot gostujoča raziskoval-

ka je dvanajst mesecev preživela na Oddelku za 
antropologijo Šole za antropologijo, geografijo 
in okoljske študije Univerze v Melbournu, kjer je 
opravila tudi del obveznosti za podiplomski študij 
»Interkulturni študiji – primerjalni študij idej in 
kultur« na Univerzi v Novi Gorici. V Melbournu 
je raziskovalno delo opravljala predvsem med 
novejšimi priseljenci v Avstraliji, med begunci in 
iskalci azila. Sodelovala je z informacijskim cen-
trom za iskalce azila in z mladinskim migrantskim 
svetom v severnih predelih Melbourna. Del razisko-
valnega dela je opravila med potomci slovenskih 
priseljencev v Melbournu. Z izvirnimi prispevki 
je sodelovala na treh mednarodnih konferencah (v 
Canberri, Sydneyju in Perthu) in na podiplomskem 
simpoziju na Oddelku za antropologijo Univerze 
v Melbournu. Svoje delo je predstavila na javnem 
predavanju ter na Oddelku za antropologijo na 
Univerzi v Melbournu. 

jernej	Mlekuž
• Stavanger, Norveška, 26.–29. 4.: delovno srečanje 

za projekt Learning Migration. 

PEDAGOšKO DELO

Marjan Drnovšek
• Predavatelj in somentor v okviru študijskega progra-

ma »Interkulturni študiji – primerjalni študij idej in 
kultur« na Fakulteti za podiplomski študij Univerze 
v Novi Gorici.

• Predavanja na magistrskem študiju Joint MA in 
Migration and Intercultural Relations, Univerza v 
Novi Gorici, University of Stavanger, Norveška, 
Carl von Ossietzky, Oldenburg, Nemčija, Univer-
sidade Allberta, Lizbona, Portugalska.

irena Gantar Godina
• Družboslovje – zgodovina. Predavanja za 2. letnik 

na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani.

Marina	lukšič	-	hacin
• Civilizacije. Predavanja na dodiplomskem študiju na 

Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani.

• Slovenski izseljenci med tradicijo in sodobnostjo. 
Podiplomski študij v okviru programa »Interkulturni 
študiji – primerjalni študij idej in kultur«, Univerza 
Nova Gorica in ZRC SAZU.

• Izseljevanje Slovencev v Argentino – ekonomsko-po-
litični vidik. Individualni predmet na podiplomskem 
študiju Slovenistika, Filozofska fakulteta Univerze 
v Ljubljani.

• Slovenian Emigrants Between Tradition and the 
Contemporaneity. Predavanja na magistrskem 
študiju Joint MA in Migration and Intercultural 
Relations, Univerza v Novi Gorici, University of 
Stavanger, Norveška, Carl von Ossietzky, Olden-
burg, Nemčija, Universidade Aberta, Lizbona, 
Portugal.

Mirjam	Milharčič	-	hladnik
• Sociološki vidiki profesionalne identitete učitelj-

skega poklica. Podiplomski študij na Pedagoški 
fakulteti Univerze Ljubljani. 

• Vloga in pomen ženske v slovenski družbi in kulturi. 
Podiplomski študij v okviru programa »Interkulturni 
študiji – primerjalni študij idej in kultur«, Univerza 
v Novi Gorici in ZRC SAZU.

• The Role of Women in (Slovene ) Society and Cul-
ture. Predavanja na magistrskem študiju Joint MA 
in Migration and Intercultural Relations, Univerza 
v Novi Gorici, University of Stavanger, Norveška, 
Carl von Ossietzky, Oldenburg, Nemčija, Univer-
sidade Aberta, Lizbona, Portugal.

MEnTORSTVO

Marjan Drnovšek je somentor magistrantki na Uni-
verzi v Novi Gorici in nosilec podiplomskega predmeta 
magistrantki na Filozofski fakulteti v Ljubljani.

irena Gantar Godina je mentorica mladi raziskoval-
ki Urški Strle, magistrantoma (Blatnik, Švajncer) na 
Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani in Pedagoški 
fakulteti Univerze Nova gorica; pri magisterijih in 
diplomskih delih s področja zgodovine na Pedagoški 
fakulteti Univerze v Ljubljani. 

Marina	lukšič	-	hacin je mentorica pri diplomskih, 
magistrskih in doktorskih nalogah na programu »In-
terkulturni študiji – primerjalni študij idej in kultur« 
(Univerza Nova Gorica in ZRC SAZU) in Fakulteti 
za družbene vede (Univerza v Ljubljani); mentorica 
pri raziskovalnem delu doktoranda Jerneja Mlekuža 
in mlade raziskovalke Maše Mikola. 

Mirjam	Milharčič	-	hladnik je somentorica pri dok-
toratu Ane Hofmann in pri magisteriju Darje Gorup 
in Mojce Dimec na Fakulteti za podiplomski študij, 
Univerza v Novi Gorici in ZRC SAZU.
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janja	žitnik	 je somentorica pri magistrskih delih 
Ksenije Janžekovič (Univerza v Ljubljani) in Maruše 
Mugerli (Univerza Nova Gorica).

IZbRAnA bIbLIOGRAfIjA, vir: vzajemna baza podatkov CObISS/CObIb

članKi	in	DRuGi	sestavni	Deli

izvirni	znanstveni	članek

DRNOVŠEK, Marjan. Jugoslovansko-nemška sporazuma 
o sezonskem delu med svetovnima vojnama. Prispev. 
novejšo zgod., 2006, letn. 46, št. 1, str. 219–234. 

DRNOVŠEK, Marjan. Nekateri vidiki odnosa slovenske 
javnosti do izseljenstva. Dve domov., 2006, št. 24, 
str. 115–132. 

DRNOVŠEK, Marjan. Združene države Amerike v očeh 
slovenskega slikarja Božidarja Jakca (1929–1931). 
Dve domov., 2006, št. 23, str. 21–44. 

GANTAR GODINA, Irena. Slovenski izobraženci na 
Hrvaškem po letu 1868 : Ivan Steklasa (1846–1921). 
Dve domov., 2006, št. 24, str. 153–166. 

GOMBAČ, Jure. Oris reševanja nekaterih akutnih proble-
mov pri obnovi gospodarstva v okraju Koper v dese-
tletju po koncu druge svetovne vojne. Acta Histriae, 
2006, let. 14, št. 2, str. 281–298. 

GOMBAČ, Jure. Vzponi in padci teorije migracijskih 
sistemov. Dve domov., 2006, št. 24, str. 9–20. 

MILHARČIČ-HLADNIK, Mirjam. Čezoceanske poti 
paketov v migrantski korespondenci 1940–1960: “... 
2 žajfe, 6 žup v paketih, pa tiste bendiče za majhne 
rane ...”. Dve domov., 2006, št. 23, str. 53–76, fotogr. 

MLEKUŽ, Jernej. Geografska in etnološka študija o 
Slovencih v Mendozi : diplomska naloga (II. del). 
Meddobje, 2006, letn. 40, št. 1/2, str. 118–160.

MLEKUŽ, Jernej. Slovenci z burekom v Evropo in/ali dik-
tatura kranjske klobase: nekaj o bureku,reprezentacijah 
bureka in “slovenskem” etnonacionalnem diskurzu. 
Dve domov., 2006, št. 23, str. 159–179, fotogr. 

ŽITNIK, Janja. Cultural life of the immigrant community: 
factors of dynamics. Migracijske i etničke teme, 2006, 
god. 22, br. 4, str. 399–420. 

ŽITNIK, Janja. Kulturni položaj priseljencev v Sloveniji : 
dejavniki in pokazatelji. Dve domov., 2006, št. 24, str. 
87–113. 

ŽITNIK, Janja. Položaj priseljenskih kultur v Slove-
niji : identitetni vidiki. Dve domov., 2006, št. 23, str. 
107–139, graf. prikazi, tabele. 

Pregledni	znanstveni	članek

GANTAR GODINA, Irena. On the attitude of Slovene 
intellectuals in Bohemia and Croatia to Jews. Dve 
domov., 2006, št. 24, str. 133–143. 

objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

DRNOVŠEK, Marjan. Pogledi na “domovino” in “tujino” 
skozi optiko izseljenstva. V: FERENC, Mitja (ur.), 
PETKOVŠEK, Branka (ur.). Mitsko in stereotipno 
v slovenskem pogledu na zgodovino : zbornik 33. 
zborovanja Zveze zgodovinskih društev Slovenije, 
Kranj, 19.–21. oktober 2006, (Zbirka Zgodovinskega 
časopisa, 32). Ljubljana: Zveza zgodovinskih društev 
Slovenije, 2006, str. 327–336. 

GANTAR GODINA, Irena. Slovenski izobraženci na 
Hrvaškem. Tri generacije (do 1848, do 1859, do 1868). 
V: MUNDA HIRNÖK, Katalin (ur.), RAVNIK, Mojca 
(ur.). Slovenci na Hrvaškem : dediščina in sedanjost 
: [zbornik referatov s posveta “Etnološka dediščina 
in kulturna podoba Slovencev na Hrvaškem”], (Knji-
žnica Glasnika Slovenskega etnološkega društva, 
39). Ljubljana: Slovensko etnološko društvo, 2006, 
str. 149–160. 

GOMBAČ, Jure. Migracije in stereotipi. Primer optantov. 
V: FERENC, Mitja (ur.), PETKOVŠEK, Branka (ur.). 
Mitsko in stereotipno v slovenskem pogledu na zgo-
dovino : zbornik 33. zborovanja Zveze zgodovinskih 
društev Slovenije, Kranj, 19.–21. oktober 2006, (Zbirka 
Zgodovinskega časopisa, 32). Ljubljana: Zveza zgodo-
vinskih društev Slovenije, 2006, str. 321–326. 

TOPLAK, Kristina. “Miti o domovini”: Slovenija v li-
kovnih upodobitvah Slovencev po svetu. V: FERENC, 
Mitja (ur.), PETKOVŠEK, Branka (ur.). Mitsko in ste-
reotipno v slovenskem pogledu na zgodovino : zbornik 
33. zborovanja Zveze zgodovinskih društev Slovenije, 
Kranj, 19.–21. oktober 2006, (Zbirka Zgodovinskega 
časopisa, 32). Ljubljana: Zveza zgodovinskih društev 
Slovenije, 2006, str. 313–320, fotogr.

samostojni	znanstveni	sestavek	ali	poglavje	v	
monografski publikaciji

GOMBAČ, Jure. Repatriacija v Slovenijo po koncu druge 
svetovne vojne. V: LUKŠIČ-HACIN, Marina (ur.). 
Spet doma? : povratne migracije med politiko, prakso 
in teorijo, (Migracije, 11). Ljubljana: Založba ZRC, 
ZRC SAZU, 2006, str. 13–33, ilustr. 

LAMBERGER KHATIB, Maja, PEZDIR, Tatjana, 
 TOPLAK, Kristina. ‘’Bi moral biti nek poseben 
Rom, da bi si želel izobrazbe’’ : o romskih otrocih v 
Osnovni šoli Leskovec pri Krškem. V: JEZERNIK, 
Božidar (ur.). Zakaj pri nas žive Cigani in ne Romi : 
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narativne podobe Ciganov/Romov, (Zbirka Županiče-
va knjižnica, št. 17). Ljubljana: Filozofska fakulteta, 
Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, 2006, 
str. 219–231. 

LUKŠIČ-HACIN, Marina. “Ekonomske” migracijske 
politike in vračanje. V: LUKŠIČ-HACIN, Marina (ur.). 
Spet doma? : povratne migracije med politiko, prakso 
in teorijo, (Migracije, 11). Ljubljana: Založba ZRC, 
ZRC SAZU, 2006, str. 35–57. 

LUKŠIČ-HACIN, Marina. Tematizacija pojmov povra-
tnik in povratništvo. V: LUKŠIČ-HACIN, Marina (ur.). 
Spet doma? : povratne migracije med politiko, prakso 
in teorijo, (Migracije, 11). Ljubljana: Založba ZRC, 
ZRC SAZU, 2006, str. 133–144. 

LUKŠIČ-HACIN, Marina. Vračanje in priseljevanje 
Slovencev iz Argentine. V: LUKŠIČ-HACIN, Marina 
(ur.). Spet doma? : povratne migracije med politiko, 
prakso in teorijo, (Migracije, 11). Ljubljana: Založba 
ZRC, ZRC SAZU, 2006, str. 77–94. 

MLEKUŽ, Jernej. O metodologiji, ki nagaja “povratniški 
teoriji”: življenjska pripoved migrantke povratnice. V: 

LUKŠIČ-HACIN, Marina (ur.). Spet doma? : povratne 
migracije med politiko, prakso in teorijo, (Migracije, 
11). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2006, str. 
115–132. 

MLEKUŽ, Jernej. Odnos Republike Slovenije do vračanja 
izseljencev in njihovih potomcev. V: LUKŠIČ - HA-
CIN, Marina (ur.). Spet doma? : povratne migracije 
med politiko, prakso in teorijo, (Migracije, 11). Lju-
bljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2006, str. 95–112, 
ilustr. 

TOPLAK, Kristina. Vračanje in naseljevanje Slovencev 
in njihovih potomcev iz nekaterih evropskih držav in 
Avstralije. V: LUKŠIČ-HACIN, Marina (ur.). Spet 
doma? : povratne migracije med politiko, prakso in 
teorijo, (Migracije, 11). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC 
SAZU, 2006, str. 61–75. 

ŽITNIK, Janja. Der Autor = Avtor. V: ŠPRAGER, Ven-
česlav. Augenblicke : Lyrik von Venčeslav Šprager in 
slowenischer und deutscher Sprache, (Literarische 
Schriftenreihe des Pavelhauses, Bd. 2). 1. Aufl. Laafe-
ld: Pavelhaus = Potrna: Pavlova hiša, 2006, str. 5–14. 

SUMMARY

The work at the Institute continued with the research 
program National and Cultural Identity of Slovenian 
Emigration. In addition, our researchers focused on the 
following research projects: Emigration of Slovenians 
to Germany 1880–1973, Literary and Cultural Image 
of Immigrants in Slovenia and Slovenian Emigrants-
Creators: Messengers of Slovenian Science and Cul-
ture in a New Environment. In the autumn of 2006 we 
launched a new target research project: The State of 
Archive and Museum Material of Slovenian Emigrants 
in Germany. Target research project Perception of 
Slovenian Integration Policy was concluded, resulting 
in a scientific monograph. 
Work on international projects Learning Migration, 
Stavanger 2008 – Youth and Migration 2005–2008 and 

Slovenians in Serbia/Serbians in Slovenia continued. 
International project Erasmus NewProg: www-sup-
ported Learning in Migration/Intercultural Relations 
was successfully concluded and in October 2006 the 
first generation of international students was admitted 
to MA in Migration and Intercultural Relations at the 
University of Nova Gorica. 
In 2006 two books were published in the book series 
Migracije: Home Again? Return Migration Between 
Politics, Practice and Theory, and The Effects of 
Immigration to Slovenia After Second World War. In 
addition, two issues of Dve domovini/Two homelands 
were published (23, 24). Researchers of the Institute 
attended a number of international conferences and 
meetings. 26 scientific articles were published. 
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FIlOZOFSKI INŠtItUt

ZnAnSTVEnI SVET

Red. prof. dr. Aleš Erjavec, akad. prof. dr. Josip Glo-
bevnik, akad. prof. dr. Valentin Hribar (predsednik), 
akad. prof. dr. Janko Kos, red. prof. dr. Oto Luthar, 
izr. prof. dr. Rado Riha (podpredsednik), izr. prof. 
dr. Jelica Šumič Riha.

PERSOnALnA SESTAVA

Predstojnik: izr. prof. dr. Rado Riha, znanstveni sve-
tnik.
Znanstvena svetnica: izr. prof. dr. Jelica Šumič Riha.
Znanstveni svetniki: red. prof. dr. Aleš Erjavec, red. 
prof. dr. Oto Luthar, dr. Tomaž Mastnak. 
Višji znanstveni sodelavki: doc. dr. Marina Gržinić 
Mauhler, doc. dr. Alenka Zupančič.
Višja znanstvena sodelavca: doc. dr. Matjaž Vesel (od 
17. 10.), doc. dr. Peter Klepec Kršić (od 5. 6.).
Asistentka z doktoratom: dr. Mateja Ratej.
Asistent z magisterijem: mag. Matej Ažman (od 
1. 4.).
Asistentke, mlade raziskovalke: Jasna Fakin Bajec (na 
porodniškem dopustu od 25. 5., asistentka ponovno od 
20. 12.), Katja Kolšek (asistentka ponovno od 5. 6.), 
Petra Testen (asistentka od 1. 1.), Ana Žerjav.
Asistenti, mladi raziskovalci: dr. Aleš Bunta (MR do 
30. 6., asistent ponovno od 5. 6.), Samo Tomšič (asi-
stent ponovno od 20. 12.), Tadej Troha (MR od 1. 11., 
asistent od 20. 12.).
Tajnik: mag. Matej Ažman.

TEMELjnE RAZISKAVE

Glavnina raziskovalnega dela je potekala v okviru 
raziskovalnega programa Pogoji in problemi sodobne 
filozofije (vodja programske skupine: dr. R. Riha). Pro-
gram sta vsebinsko dopolnjevala raziskovalna projekta 
Filozofski problemi etike (vodja projekta: dr. A. Zu-
pančič) in Preoblikovanje spomina / Propaganda in 
komemoracija kot sestavni del I. svetovne vojne (vodja 
projekta: dr. Oto Luthar). Nadaljevalo se je delo pri 
podoktorskem raziskovalnem projektu Slovensko-srb-
ski politični odnosi v letih 1918–1941 (vodja projekta: 
dr. Oto Luthar, raziskovalka: dr. Mateja Ratej).

Pogoji in problemi sodobne filozofije
Vodja raziskovalnega programa: R. Riha.
Sodelavci: A. Bunta, M. Gržinić Mauhler, A. Erjavec, 
J. Fakin Bajec, P. Klepec Kršić, K. Kolšek, O. Luthar, 
T. Mastnak, J. Šumič Riha, S. Tomšič, M. Vesel, A. Zu-
pančič, A. Žerjav.
Raziskovalno delo je bilo osredotočeno na tri glavne 
problemske sklope, in sicer na a) raziskovanje premen 
tradicionalnih filozofskih kategorij v postmoderni 
filozofski misli; b) raziskovanje filozofsko relevantne 
zgodovine politične misli in raziskovanje zgodovine 
filozofskega in znanstvenega oblikovanja modernega 
sveta; c) raziskovanje filozofske estetike in filozofske 
problematike vizualnosti ter vizualne umetnosti in 
kulture.
V okviru prvega problemskega sklopa se je raziskoval-
no delo v tretjem letu pri obravnavi problema statusa 
želje osredotočilo na različna pristopa psihoanalize 
in filozofije do neizrekljivega. Pokazalo se je, da se 
v nasprotju s psihoanalizo, ki neizrekljivo obravnava 
kot dozdevek, vprašanje neizrekljivega v filozofiji 
manifestira kot spopad dveh nespravljivih želja: nemo-
žnosti vse reči in nemožnosti ne reči vsega. Opirajoč 
se na dela sodobnih nemških in francoskih filozofov, 
je raziskava kritično obdelala različne moduse soo-
čenja teh dveh nekompatibilnih želja. V tretjem letu 
je bila tudi podrobneje obdelana specifičnost psiho-
analitičnega pojma presežnega objekta, prav tako so 
bili raziskani nekateri njegovi odmevi in artikulacije 
v filozofiji. Raziskovalno delo je to naredilo v prvi 
vrsti skozi obravnavo koncepta ponavljanja v psihoa-
nalizi (Freud, Lacan) in sodobni filozofiji (Nietzsche, 
Kierkegaard, Deleuze). Sodobna filozofska koncep-
cija ponavljanja se namreč v prvi vrsti vrti prav okoli 
vprašanja nekega singularnega objekta-presežka, ki ga 
proizvede ponavljanje, hkrati pa ni zvedljiv enostavno 
na reproduciranje istega. V okviru razdelave pojma 
»tretjega subjekta« pri Kantu je analiza pokazala, da 
se v drugem kopernikanskem obratu Kantove filozo-
fije v tretji Kritiki proizvede pojem realnosti, ki ni ne 
konstituirana objektivna realnost niti ni halucinirana 
realnost umne želje. Je subjektivirana realnost, ki se 
konstituira s pomočjo dvojne destitucije: destitucije 
pojavne realnosti in destitucije uma. Tej realnosti 
ustreza nov pojem »tretjega subjekta«, ki se umešča 
v nemišljeni presek transcendentalnega subjekta in 
empiričnega subjekta, v prvi Kritiki. Raziskovalno delo 
se je v tretjem letu ukvarjalo tudi z nekaterimi filozof-
skimi analizami postdemokracije in postkapitalizma, 
pri čemer ga je zanimalo vprašanje, na kakšen način 

dr. R. Riha

mag. M. Ažman

J. Fakin
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dr. A. Bunta

dr. M. Gržinić 
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sta kategoriji »ljudstva« oziroma »populizma« zdru-
žljivi s pojmovanjem »demokratične invencije« v delu 
Laclaua in Leforta. V okviru analize postkapitalizma 
se je raziskovalno delo ukvarjalo še z Agambenovimi 
tezami o profanaciji, kapitalizmu, pornografiji in sra-
mu, in sicer predvsem v navezavi na njegovo razdelavo 
koncepta subjekta.
V okviru drugega problemskega sklopa se je v tretjem 
letu raziskave nadaljevalo delo, posvečeno raziskova-
nju zgodovine evropske ideje. V okviru tega dela je bila 
raziskana raba imena Evropa in razvoja pojma Evrope 
v zgodnje moderni dobi, prav tako tudi evropska 
recepcija antičnega mita Evrope v 19. in 20. stoletju. 
Nadaljevalo se je tudi raziskovalno delo na politični 
filozofiji Thomasa Hobbesa, kjer je bila osrednja po-
zornost posvečena naslovnima likoma dveh Hobbeso-
vih del, Behemotu in Leviatanu. Delo je obravnavalo 
mitične tradicije, v katerih ta dva lika nastopata, ter 
njuno recepcijo v srednjem veku in zgodnjemodernem 
obdobju. Na ta način je bila razdelana podlaga za de-
finiranje specifičnosti in pomena Hobbesove uporabe 
teh likov. Raziskovalno delo je analiziralo tudi vplivno 
kritiko Hobbesa, ki jo je razvil Carl Schmitt in ki zade-
va nekatera ključna vprašanja politične filozofije v 20. 
stoletju. V tretjem letu programa se je nadaljevalo tudi 
delo na analizi preloma med predmoderno filozofijo ter 
znanostjo in zgodnjo moderno filozofijo ter znanostjo; 
predvsem skozi analizo pariške obsodbe 217 tez iz leta 
1277, ki naj bi, po nekaterih interpretacijah, pomenile 
začetek moderne znanosti. To naj bi še posebej veljalo 
za 14. stoletje, v katerem so na podlagi te afirmacije 
potentia dei absoluta filozofi in teologi razvili številne 
miselne eksperimente, v katerih so razmišljali o tem, 
kaj bi bilo, če bi bog na podlagi potentia dei absoluta 
storil to ali ono, s katerimi so presegli okvire aristotel-
ske filozofije narave. Raziskovalno delo je pokazalo, 
da pariška obsodba ni pomenila afirmacije koncepta 
potentia dei absoluta niti tega koncepta ni mogoče 
enačiti s kritiko aristotelizma. Kritika aristotelizma v 
14. stol. še ne pomeni dejanskega nastanka moderne 
znanosti. Sistematično ukvarjanje s strategijami hi-
storičnega mišljenja se je v preteklem letu končalo z 
objavo obsežne monografije (Zgodovina historične 
misli: od Homerja do začetka 21. stoletja. Ljubljana: 
Založba ZRC). 
V okviru tretjega problemskega sklopa je raziskovalno 
delo obravnavalo temeljna vprašanja sodobne globalne 
in globalizirane filozofije umetnosti in kulture, vzpo-
rednice in razlike med umetnostjo Drugega in Tretjega 
sveta, probleme filozofske estetike in filozofske proble-
matike vizualnosti ter vizualne umetnosti in kulture. Pri 
tem se je raziskovanje osredotočilo na pojav lokalne in 
globalne estetike, s posebnim poudarkom na njenem 
globaliziranju. Rezultati tega raziskovalnega dela so bili 
predstavljeni v posebnem mednarodnem panelu v ZDA. 
Nadaljevalo se je tudi raziskovanje temeljnih sodobnih 
problemov estetike, teze o koncu umetnosti, o koncu 
avantgard ter vračanje teze o umetnosti kot dogodku 

(Lyotard, Badiou). Raziskovalno delo se je ukvarjalo 
tudi z analizo procesov subjektivacije v okviru sodobne 
globalne biopolitike, ki je podprta z novo medijsko 
tehnologijo. Raziskava je opredelila dvojen proces; 
enega, ki poteka v smeri vse večjega populizma, in 
drugega, ki poteka v smeri vse večjega snobizma. Oba 
procesa, čeprav navidezno povsem nasprotna in nepove-
zana, pa vodita k izpraznjeni formalizaciji in vsebinski 
evakuaciji vsake umetniške in politične akcije. V tem 
okviru je bila razdelana tudi problematika Badioujevega 
»dogodka« kot oblike radikalne politične intervencije 
v vse bolj izpraznjenem prostoru umetnosti, kulture in 
politike v globalnem kapitalizmu.

Slovensko-srbski politični odnosi v letih 1918–1941 
Vodja projekta: O. Luthar. 
Sodelavka: M. Ratej. 
Temeljni namen podoktorskega projekta (začetek pro-
jekta: 1. 9. 2005) je osvetliti razvoj slovensko-srbskega 
političnega sodelovanja med obema svetovnima vojna-
ma na podlagi analize arhivskega gradiva in relevantne 
literature in s tem prispevati k ovrednotenju politične 
vloge Slovencev pri oblikovanju notranjepolitičnih od-
ločitev v Kraljevini SHS oz. v Kraljevini Jugoslaviji.
Delo v okviru podoktorskega projekta poteka po zasta-
vljenem načrtu. V prvi polovici leta 2006 je raziskoval-
ka opravila obsežnejše raziskovalno delo v arhivih v 
Beogradu, Zagrebu in Sarajevu. Priložnost je izrabila 
za plodno navezavo stikov z referenčnimi zgodovinarji 
in drugimi intelektualci v omenjenih prestolnicah, saj 
lahko samo skupni razmislek rezultira utemeljene, 
verodostojne zaključke o zgodovini prve jugoslovanske 
države. Ob obisku kolegov na inštitutih za novejšo zgo-
dovino v Zagrebu, Beogradu in Sarajevu se je dogovori-
la za objavo svojih znanstvenih razprav v publikacijah: 
Časopis za suvremenu povijest, ki ga izdaja Hrvatski 
institut za povijest iz Zagreba (že objavljeno); Tokovi 
istorije, ki jo izdaja Institut za noviju istoriju Srbije v 
Beogradu (v pripravi) in Prilozi instituta za istoriju iz 
Sarajeva (v pripravi). Za prispevek, poslan publikaciji 
East European Politics & Societies, ki jo izdaja Uni-
verza v Pittsburghu, čaka na pripombe recenzenta. 
Delne izsledke raziskave je raziskovalka objavila tudi 
v slovenski znanstveni publikaciji Zgodovinski časopis 
(zadnja številka za leto 2006, v tisku).

DRUGO DELO In DEjAVnOSTI

Filozofski inštitut ZRC SAZU je v okviru podiplom-
skega programa Univerze v Novi Gorici in Znanstve-
noraziskovalnega centra SAZU »Interkulturni študiji 
– primerjalni študij idej in kultur«, filozofskega modula 
Transformacije moderne misli – filozofija, psihoanaliza, 
kultura organiziral niz javnih predavanj. Uvodno preda-
vanje z naslovom Kje je nezavedno danes: ob 150-letni-
ci rojstva Sigmunda Freuda je imel gostujoči predavatelj 
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Slavoj Žižek, 15. 5. Predavali so še Matjaž Vesel, Rado 
Riha, Peter Klepec Kršić in Alenka Zupančič.

Sodelavci Inštituta so opravljali še naslednje dejav-
nosti:
• A. Bunta je sodeloval v uredništvu spletne revije 

Teorija, ki poteka v okviru portala Krtača (www.
krtaca.si).

• A. Erjavec je član uredništva Filozofskega vestnika; 
tuji glavni urednik zbirke Frontiers of International 
Aesthetics Studies, Jilin Publishing House, Changc-
hun (Jilin), Kitajska; član uredniškega sveta revije 
Differences, Kaifeng (Henan), Kitajska; član ure-
dniškega sveta založniškega projekta Dialogues of 
Eastern and Western Aesthetics, Tajpej, Tajvan; član 
uredniškega sveta revije Contemporary Aesthetics, 
Castine, Maine, ZDA, in član Svetovalnega odbora 
South African Journal of Art History. Je predsednik 
Slovenskega društva za estetiko; član Izvršnega 
odbora Mednarodnega združenja za estetiko; član 
Senata Fakultete za humanistične študije Koper in 
predstojnik Oddelka za kulturne študije na Fakulteti 
za humanistične študije Univerze na Primorskem.

• J. Fakin Bajec je sodelovala z Javnim zavodom Park 
Škocjanske jame in pripravila scenarija za dokumen-
tarni film o Parku Škocjanske jame (Short and Long 
version). Na Osnovni šoli Antona Šibelja Stjenka 
Komen je v šolskem letu 2005/2006 vodila etnolo-
ške delavnice. V okviru dejavnosti je sodelovala pri 
projektu Turizmu pomaga lastna glava, ki ga izvaja 
Turistična zveza Slovenije. Za projekt je pripravila 
in uredila raziskovalno nalogo z naslovom Kako je 
nastala in kako živi tematska učna pot – Pot kamna 
– v kraški vasici Volčji Grad in scenarij za odrsko 
igro Oh, ta zakonodaja. Na regijskem tekmovanju 
se je igra uvrstila na tretje mesto.

• P. Klepec Kršić je odgovorni urednik revije Filo-
zofski vestnik in član uredništva revije Problemi.

• T. Mastnak je bil imenovan za direktorja Urada 
za zavezništvo civilizacij, OZN, New York, ZDA, 
januar–junij.

• M. Ratej je bila moderatorka naslednjih prireditev: 
»Zgodovina historične misli« – pogovor z dr. Otom 
Luthrom, Kibla, Narodni dom Maribor, 9. 5.; »Intri-
ge zgodovinopisja«, knjižni sejem, Cankarjev dom, 
Ljubljana, 2. 12.; »Vloga Slovenije pri oblikovanju 
kulturnega imaginarija Balkana v politični realnosti 
evropske unije«, Društvo slovenskih pisateljev, 
Ljubljana, 8. 12.; organizatorka prireditve ZRC 
SAZU »Znanost ne grize«, Kibla, Narodni dom 
Maribor, 1. 6.; sodelovala na prireditvi »Promocija 
znanosti«, v organizaciji ERA MORE za mobilnost 
znanosti, Kibla, Narodni dom Maribor, 13. 10. Bila 
je sourednica pri izdaji zbornika Studia paneuropea 
I. (Slovensko panevropsko gibanje, Ljubljana), 
pisala je gesla za leksikon Prekmurje za začetnike 
(projekt ZRC SAZU), zbirala podatke in fotografi-
rala lokacije za bazo Spomeniki prve svetovne vojne 

(projekt ZRC SAZU). Pisala je gesla za Leksikon 
o Stjepanu Radiću (Leksikografski zavod Miroslav 
Krleža) – sodelovanje s Hrvatskim institutom za 
povijest, Zagreb, in pisala gesla za Čitanko identitet 
(Identity Reader) – sodelovanje s Srednjeevropsko 
univerzo, Budimpešta. Kot novinarka Radia MARŠ 
se je udeležila znanstvene konference ASN (Asso-
ciation for the Study of Nationalities), Beograd, 
Srbija, 28.–29. 9., in karavane izbrisanih, Trst–Pa-
riz–Bruselj, 27.–29. 11.

• S. Tomšič je vodil študijski in bralni krožek »Šesta 
analiza«, Mirovni inštitut, Ljubljana, zimski seme-
ster.

• A. Žerjav je vodila študijski in bralni krožek »Še-
sta analiza«, Mirovni inštitut, Ljubljana, zimski 
semester.

ZnAnSTVEnI SESTAnKI

• 2nd Workshop on Ethnic Politics in the Cold War, 
Ljubljana, 27.–28. 3., organizator: O. Luthar. 

• Defining the Problem Politically. Pobuda »Zavezni-
štvo civilizacij«, OZN, New York, ZDA, 29. 3., 
organizator: T. Mastnak, soorganizator: John Dunn, 
Cambridge University.

• Democracy, Markets and War. Pobuda »Zavezni-
štvo civilizacij«, OZN, New York, ZDA, 12.–13. 
4., organizator: T. Mastnak, soorganizator: Istvan 
Hont, Cambridge University.

• What is »Civilization«? Pobuda »Zavezništvo 
civilizacij«, OZN, New York, ZDA, 21.–22. 4., 
organizator: T. Mastnak.

• III. sredozemski kongres za estetiko z naslovom 
»Imagination, Sensuality, Art / L’imagination, la 
sensualité, l’art«, Portorož, 20.–23. 9., vodja pro-
gramskega in organizacijskega odbora: A. Erjavec.

• Mednarodna konferenca »No space is innocent!« v 
okviru Steirischer Herbst Festival 2006 in v orga-
nizaciji Forum Stadtpark, Gradec, Avstrija, 24. 9., 
organizator in moderator: M. Gržinić Mauhler.

• Mednarodni znanstveni simpozij »Conceptual Arti-
sts and the Power of their Art Works for the Present« 
v organizaciji Centra za sodobne umetnosti Celje, 
6. 11., konceptualno sooblikovanje in moderator: 
M. Gržinić Mauhler.

• Kolokvij »Smisel in nesmisel v sodobni filozofiji, 
psihoanalizi in politiki«, Filozofski inštitut ZRC 
SAZU, Ljubljana, 23. 11., organizatorja: S. Tomšič 
in A. Žerjav.

KnjIžnICA In DOKUMEnTACIjA

V letu 2006 je bilo v knjižnico vpisanih 267 monografij 
in 148 zvezkov periodike.

S. Tomšič

T. Troha

dr. M. Vesel

dr. A. Zupančič

A. Žerjav
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PUbLIKACIjE InšTITUTA

• Izšle so tri redne številke XXVII. letnika Filo-
zofskega vestnika. V prvi in tretji so objavljeni 
prispevki domačih in tujih avtorjev v slovenskem 
jeziku. Druga številka z naslovom Philosophie, 
psychanalyse: alliance ou mésalliance / Philosophy, 
psychoanalysis: alliance or misalliance je mednaro-
dna, posvečena premisleku razmerja med filozofijo 
in psihoanalizo. Prispevki avtoric in avtorjev so 
objavljeni v francoskem in angleškem jeziku z 
izvlečki v francoskem, angleškem in slovenskem 
jeziku.

MEDnARODnO SODELOVAnjE

• British Academy, London, Velika Britanija.
• Center for the Study of Psychoanalsysis and Culture, 

University Buffalo, ZDA.
• College Art Association, Boston, ZDA.
• École des hautes etudes en sciences sociales, Pariz, 

Francija.
• Hrvatski institut za povijest, Zagreb, Hrvaška.
• Northwestern University, Evanstone, ZDA.
• Österreichische Akademie der Wissenschaften, 

Dunaj, Avstrija.
• Srednjeevropska univerza, Budimpešta, Madžar-

ska.
• Universität Lüneburg, Nemčija.
• Université Paris VIII, Pariz, Francija.
• University of Aarhus, The Research Network »Emo-

tions, Knowledge and Culture«, Danska.
• University of Lougborough, Faculty of Social 

Science and Humanities, Leicestershire, Velika 
Britanija.

DOKTORSKA In MAGISTRSKA DELA

Aleš Bunta
Nietzschejev filozofski ateizem. Oddelek za filozofijo 
Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 13. 12. 
– doktorska disertacija (mentor: dr. Rado Riha).

PREDAVAnjA, REfERATI In DRUGI jAVnI 
nASTOPI

Aleš Erjavec
• The Negativity of Culture. Plenarno predavanje na 

konferenci »Via Mumbai. Multiple Cultures in a 
Globalizing World«, Mohile Parikh Center for the 
Visual Arts, Mumbai, Indija, 13.–15. 2.

• The Avant-Gardes: From Modernism to Postmoder-
nism. Predavanje, Centre for Contemporary Theory, 
Baroda, Vadodara, Indija, 17. 2.

• Art: The Event. Predavanje, Department of Art 
History and Aesthetics, Faculty of Fine Arts, Uni-
versity of Baroda, Vadodara, Indija, 18. 2.

• Art as Event. 6. spominsko predavanje »Gianni 
Carchia«, Dipartimento di Filosofia, Università 
Degli Studi Roma Tre, Rim, Italija, 6. 3.

• On Postmodernism or Peter Bürger’s Theory of 
the Avant-Garde Revisited. Vabljeno predavanje 
na Dipartimento di Studi Linguistici e Orientali, 
Università di Bologna, Bolonja, Italija, 11. 4.

• The Event. Referat na mednarodni znanstveni konfe-
renci »Vizualna umetnost onstran postmodernizma« 
v organizaciji Znanstveno-raziskovalnega središča 
in Fakultete za humanistične študije Univerze na 
Primorskem, Koper, 22.–23. 5.

• Art: The Event. Uvodno plenarno predavanje na 
mednarodni znanstveni konferenci »Aesthetics 
and the Dialogue among Cultures« v organizaciji 
Kitajskega društva za estetiko, Inštituta za filozo-
fijo Kitajske akademije znanosti in umetnosti ter 
Sichuan Normal University, Chengdu, Kitajska, 
26.–28. 6.

• Deformacija. Uvodno predavanje na Mednarodnih 
dnevih fotografije »Načini videnja – The Ways of 
Seeing« v organizaciji Hiše Fotografije, Javnega 
sklada RS za kulturno dejavnost in Galerije Božidar 
Jakac, Kostanjevica, 15.–16. 9.

• Deform. Plenarni referat na mednarodnem simpozi-
ju »Kaj pomeni forma v postmoderni umetnosti?« 
v organizaciji Akademije za likovno umetnost, 
Ljubljana, in Universität Kassel, Kunsthochschule 
Kassel, Ljubljana, 9.–11. 10.

• The East and the West of Art: Creators, Institutions, 
Public, Works. Vabljeno predavanje na »II Simposio 
de crítica de arte. La era de las bienales« v organiza-
ciji Associacío Catalana de Critics d’Art, Barcelona, 
Španija, 10.–12. 11.

• Aesthetics: Local, Global and Provincial. Vabljeno 
predavanje v panelu »Global Aesthetics«, Sixty-
Fourth Annual Meeting of the American Society 
for Aesthetics, Milwaukee, Winconsin, ZDA, 
25.–28. 11.

Marina	Gržinić	Mauhler
• Estetika cyber svijeta i učinci derealizacije. Pred-

stavitev knjige, Knjižara Utopija v Klubu Ghetto, 
Split, Hrvaška, 24. 1.

• Repolitizacija kulture i kontaminacija umjetnosti. 
Predavanje, Net.kulturni klub mama, Zagreb, Hr-
vaška, 26. 1.

• Une fiction reconstruite: Europe de l’Est, post-so-
cialisme et rétro-avant-garde. Predstavitev knjige, 
Auditorium de la Maison Européenne de la Photo-
graphie, Pariz, Francija, 8. 2.

• Rearticulating art from (east of) Europe. Vabljeno 
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predavanje na 94. letni konferenci College Art 
Association, Boston, ZDA, 23. 2.

• Under.ctrl: interfaces of control mechanisms. Pri-
spevek ob predstavitvi projekta, Forum Stadtpark, 
Gradec, Avstrija, 2. 4.

• Representing time in the absence of space. Predava-
nje na kolokviju »The Art, Technology, and Culture 
Colloquium of Berkeley’s Center for New Media«, 
University of California, Berkeley, ZDA, 26. 4. 

• Re-politicization of art from (the East of) Europe: 
creativity and resistance. Predavanje, California 
College of the Arts, San Francisco, ZDA, 26. 4. 

• Incarnation and overidentification in contemporary 
art. Predavanje, California College of the Arts, San 
Francisco, ZDA, 26. 4.

• Female consequences: queer, politics, video, sex 
and rock’n’roll. Predavanje, Department Gender 
and Women’s Studies at Berkeley, Berkeley, ZDA, 
27. 4. 

• Trenutki odločitve – performativno, politično in 
tehnološko: umetniški video, filmska in interaktivna 
večmedijska dela Marine Gržinić in Aine Šmid. 
Predstavitev knjige, Galerija sodobne umetnosti, 
Celje, 15. 5.

• Abstraction, evacuation of resistance and sensuali-
sation of emptiness. Vabljeno predavanje na Annual 
Conference of the Nordic Society for Aesthetics 
»Arts, Aesthetics, Life«, University of Jyväskylä, 
Finnish Society for Aesthetics, Jyväskylä, Finska, 
19. 5. 

• Queer in photography. Vabljeno predavanje, Bu-
charest International Biennial for Contemporary 
Art, Bukarešta, Romunija, 28. 5. 

• Art and culture in the time of global capitalism: ab-
straction, canibalisation, supression. Vabljeno pre-
davanje v okviru srečanja »Art under construction: 
the Balkans in context«, City University London, 
London, Velika Britanija, 2. 6.

• Creativity in art vs. forms of resistance: abstraction, 
evacuation of resistance and sensualisation of emp-
tiness. Vabljeno predavanje, Universität Lüneburg, 
Lüneburg, Nemčija, 15. 6. 

• Umleitung (détournement): aktuelle Entwendungen 
situationistischer Praktiken. Prispevek na »Westend 
05: know your rights«, Leipzig, Nemčija, 17. 6. 

• Ne povsem/ne pravo: zgodovine, telesa in koncepti v 
sodobni fotografiji. Prispevek na mednarodnih dne-
vih fotografije SPOT 2006 »Načini videnja – The 
Ways of Seeing«, Kostanjevica na Krki, 16. 9. 

• Who is the political subject of possible changes in 
the world of global capitalism and its expropriation 
machine?. Vabljeno predavanje na konferenci »Do 
not exist: Europe, woman, digital medium« v okviru 
projekta Thealit, Bremen, Nemčija, 29. 9. 

• Ženske, performativne politike in spomin. Okrogla 
miza »Mesta žensk = Women, performative politics 
and memory: City of Women round table«, Cankar-
jev dom, Klub Lili Novy, Ljubljana, 5. 10. 

• Art and public space. Vabljeno predavanje na ko-
lokviju »International Association of Art Critics« 
(AICA) v okviru projekta Kiosk, Luksemburg, 
Luksemburg, 14. 10. 

• East Art Map. Predstavitev knjige, Galerija Škuc, 
Ljubljana, 26. 10.

• The Confusion of the Factual and Virtual in Relation 
to Processes of Evacuation. Vabljeno predavanje 
na simpoziju, posvečenem Paulu Viriliju, ZKM, 
Karlsruhe, Nemčija, 4. 11.

• Europe as a relationship does not exist. Vabljeno 
predavanje na mednarodnem srečanju MSE, Prišti-
na, Srbija, 24. 11.

• East Art Map by the IRWIN group. Vabljeno preda-
vanje z videoprogramom na »VIDEOZONE, The 
3rd International Video-Art Biennial in Israel«, Tel 
Aviv, Izrael, 30. 11.

• East Art Map – Mind The map!. Sodelovanje na 
panelu ob predstavitvi knjig, SECESSION, Dunaj, 
Avstrija, 11. 12.

Peter	Klepec	Kršić
• Štirje temeljni koncepti psihoanalize. Mentorstvo in 

vodenje tedenskega bralnega krožka »Branje Laca-
novega XI. seminarja«, Mirovni inštitut, Ljubljana, 
7. 3.–30. 5.

• Med Deleuzom in psihoanalizo. Javno predavanje 
v okviru podiplomskega programa »Interkulturni 
študiji – primerjalni študij idej in kultur« Univerze 
v Novi Gorici in ZRC SAZU, Ljubljana, 5. 6.

• Logika nesmisla pri Deleuzu. Predavanje v okviru 
kolokvija »Smisel in nesmisel v filozofiji, psihoa-
nalizi in politiki«, Filozofski inštitut ZRC SAZU, 
Ljubljana, 23. 11.

Katja Kolšek
• The Philosophy of Late Althusser: The Aleatory 

Materialism. Predavanje na III. sredozemskem 
kongresu za estetiko z naslovom »Imagination, 
Sensuality, Art / L’imagination, la sensualité, l’art«, 
Portorož, 20.–23. 9.

oto Luthar
• Between Assimilation and »Positive Discrimi-

nation« Hungarians in Yugoslavia: 1945–1991. 
2nd Workshop on Ethnic Politics in the Cold War, 
Ljubljana, 27.–28. 3. 

• Post-socialist memorial landscape and new Anti-
Semitism. Vabljeno predavanje na mednarodni 
konferenci »Overlaping Histories – Conflicting 
Memories. The Holocaust and the Cultures of 
Remembrance in Eastern and Central Europe«, 
org. Austrian Delegation of the Task Force for 
International Cooperation on Holocaust Education, 
Remembrance and Research (ITF) v sodelovanju 
z Austrian Academy of Sciences, Commision for 
Culture Studies and History of Theatre, Dunaj, 
Avstrija, 23. 4.
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• Unimaginable Past: Pleasures and Oppressions of 
Socialist Evaryday I. Crossroads Conference, Istan-
bul Bilgi University, Istanbul, Turčija, 20.–23. 7.

• The Languages of Love and War. Intercultural 
practices versus national loyalties in the perpiheral 
multiethnic society throughout the 20th century. 
Prispevek na konferenci »Multiculturalism: The 
Central European experiences and its impact on 
identity-formation in a globalized world«, Avstrij-
ska akademija znanosti, Center for Austrian Studies, 
University Minnesota and Rockefeller Fondation’s 
Conference and Study Center in Bellagio, Bellagio, 
Italija, 11.–15. 9.

• Reinterpretation or revision? Some crucial dilem-
mas of ‘Yugoslav’ historiographies after 1991. 
Referat na International Conference Sponsored 
the CEU-HESP Comparative History Project z 
naslovom »Comparative History in/on Europe: the 
State of the Art«, org. Central European University, 
Budimpešta, Madžarska, 10. 11.

• Multikulturnost ali interkulturnost. Vabljeno pre-
davanje na posvetu »Panonski prostor in ljudje 
med dvema tromejama« v okviru projekta »Živeti 
z mejo«, Pokrajinska in študijska knjižnica, Murska 
Sobota, 25. 11. 

tomaž	Mastnak
• Vabljeni diskusijski prispevek na panelu The Politi-

cal and Economic Impact of Globalization: States, 
Regions and Civilizations na mednarodnem znan-
stvenem srečanju »Democracy, Markets and War«, 
pobuda »Zavezništvo civilizacij«, OZN, New York, 
ZDA, 12.–13. 4.

• Europa: The Politics of Mythology. Referat na 
mednarodnem znanstvenem srečanju »What is 
‘Civilization’?«, pobuda »Zavezništvo civilizacij«, 
OZN, New York, ZDA, 21.–22. 4.

Mateja Ratej
• Doktorica zgodovine za pravičnejši jutri. Intervju 

za mesečnik Bistriške novice, 10. 1.
• Politika Slovenske ljudske stranke po sklenitvi 

sporazuma med Nikolo Pašićem in Stjepanom Ra-
dićem leta 1925. Predavanje, Sveučilište u Zagrebu, 
Hrvatski studiji, Zagreb, Hrvaška, junij.

• Referentka na znanstvenem simpoziju »Anton Ko-
rošec in njegov čas«, Sv. Jurij ob Ščavnici, 6. 10.

• Referentka na 33. zborovanju slovenskih zgodovi-
narjev, Kranj, 19.–20. 10.

• Pa stopiš idealu na kurje oko. Intervju za časnik 
Večer, 30. 10.

• Referentka na znanstvenem posvetu o demokraciji 
na Slovenskem med obema vojnama, Slovenska 
akademija znanosti in umetnosti, Ljubljana, 7. 12.

Rado Riha
• Kako lahko vidim revolucijo?. Javno predavanje 

v okviru podiplomskega programa »Interkulturni 
študiji – primerjalni študij idej in kultur« Univerze 
v Novi Gorici in ZRC SAZU, Ljubljana, 29. 5.

jelica	šumič	Riha
• From Rhetoric to Politics: Two Statuses of the 

Other. Plenarno predavanje na mednarodnem 
kolokviju »Trope, Affect and Democratic Subjec-
tivity«, Northwestern University, Evanstone, ZDA, 
2.–5. 11.

• How Other is the Other in Psychoanalysis and Poli-
tics. Predavanje, Center for Study of Psychoanalysis 
and Culture, University at Buffalo, ZDA, 7. 11. 

samo	tomšič
• Prebujenje volčjega človeka. Referat v okviru 

bralnega krožka »Šesta analiza«, Mirovni inštitut, 
Ljubljana, 31. 1.

• Logika kroženja. Prispevek na kolokviju »Smisel 
in nesmisel v sodobni filozofiji, psihoanalizi in 
politiki«, Filozofski inštitut ZRC SAZU, Ljubljana, 
23. 11.

Tadej Troha
• Čudež pri Schreberju. Prispevek na kolokviju »Smi-

sel in nesmisel v sodobni filozofiji, psihoanalizi in 
politiki«, Filozofski inštitut ZRC SAZU, Ljubljana, 
23. 11.

Matjaž	vesel
• Pariška obsodba leta 1277, potentia dei absoluta 

in rojstvo moderne znanosti. Javno predavanje v 
okviru podiplomskega programa »Interkulturni 
študiji – primerjalni študij idej in kultur« Univerze 
v Novi Gorici in ZRC SAZU, Ljubljana, 22. 5.

alenka	zupančič
• Realno v igri. Vabljeno predavanje na Seminarju 

scenskih umetnosti, Cankarjev dom, Ljubljana, 
31. 1.

• The Meaning of Life in Bergson’s Theory of Come-
dy. Predavanje na Middlesex University, London, 
Velika Britanija, 2. 3.

• When Surplus-enjoyment Meets Surplus-value. 
Predavanje na mednarodni konferenci »Society On 
The Couch. Lacanian Psychoanalysis and Social 
Theory«, Aarhus, Danska, 3. 5.

• Something Mechanical Encrusted Upon the Living? 
Predavanje na University of Aarhus, Aarhus, Dan-
ska, 4. 5.

• Ponavljanje. Javno predavanje v okviru podiplom-
skega programa »Interkulturni študiji – primerjalni 
študij idej in kultur« Univerze v Novi Gorici in ZRC 
SAZU, Ljubljana, 12. 6.

• Right Again: Comedy’s Comedy. Predavanje na 
mednarodni konferenci »Wrong Again: Tragedy’s 
Comedy«, Berlin, Nemčija, 29. 6.
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ana	žerjav
• Učinki smisla v psihoanalizi. Prispevek na kolokviju 

»Smisel in nesmisel v sodobni filozofiji, psihoa-
nalizi in politiki«, Filozofski inštitut ZRC SAZU, 
Ljubljana, 23. 11.

RAZISKOVALnO DELO V TUjInI, šTUDIjSKI 
ObISKI In POTOVAnjA

Marina	Gržinić	Mauhler
• University of California, Berkeley, California Col-

lege of the Arts, San Francisco, ZDA, 23. 4.–1. 5.: 
študijski obisk s predavanji.

oto Luthar
• Oxford University, Oxford, Velika Britanija, maj.
• British Library, London, Velika Britanija, novem-

ber.

tomaž	Mastnak
• Remarque Institute, New York University, New York, 

ZDA, junij–december: študijski obisk s predavanji.

Mateja Ratej
• Nacionalna sveučilišni biblioteka, Zagreb, Hrvaška, 

9.–14. 1., 20.–25. 2., 5.–7. 6.: raziskovalno delo.
• Arhiv Srbije in Črne gore, Beograd, Srbija, 13.–31. 

3. in 28.–30. 9.: raziskovalno delo. 
• Sarajevo in Srebrenica, BiH, 10.–13. 5.: udeležba 

na seminarju »Reflecting And Handling Recent 
History In Memorial Places« v organizaciji Institute 
for International Cooperation of the German Adult 
Education Association. 

• BiH, 8.–11. 6.: udeležba na srečanju »New Agora 
Symposium« v organizaciji poljske Borderland 
Foundation in P.E.N. kluba BiH. 

• Österreichische Nationalbibliothek, Dunaj, Avstrija, 
5.–16. 9.: raziskovalno delo.

Rado Riha
• Pariz, Francija, 1. 6.–30. 6.: priprava zaključne 

publikacije mednarodnega projekta Exclusion et 
Traduction: l’Europe: une communauté de traduc-
tion, International Program for Advanced Studies, 
Maison des Sciences de l’Homme, Ecole des Hautes 
Etudes en Sciences Sociales in Reid Hall Institute, 
Columbia University. 

jelica	šumič	Riha
• Pariz, Francija, 1. 6.–30. 6.: priprava zaključne 

publikacije mednarodnega projekta Exclusion et 
Traduction: l’Europe: une communauté de traduc-
tion, International Program for Advanced Studies, 
Maison des Sciences de l’Homme, Ecole des Hautes 
Etudes en Sciences Sociales in Reid Hall Institute, 
Columbia University. 

samo	tomšič
• Université Paris VIII, Pariz, Francija, 3. 4.–3. 6.: 

znanstveno izpopolnjevanje.
• Collčge international de philosophie, Pariz, Franci-

ja: 8. 9.–8. 10: znanstveno izpopolnjevanje.

ana	žerjav
• Ecole de Psychanalyse des Forums du Champ 

Lacanien, Pariz, Francija, 8. 9.–8. 10.: znanstveno 
izpopolnjevanje.

PEDAGOšKO DELO

Aleš Erjavec
• Transkulturna estetika. Predavanja (zimski seme-

ster) na Fakulteti za humanistične študije Univerze 
na Primorskem, Koper 

• Predavatelj na podiplomskem študiju Univerze v 
Ljubljani: Oddelek za filozofijo, Oddelek za pri-
merjalno književnost in Oddelek za umetnostno 
zgodovino Filozofske fakultete, Akademija za 
likovno umetnost in Akademija za gledališče, radio, 
film in televizijo.

• Koordinator in predavatelj na podiplomskem pro-
gramu Filozofija in teorija vizualne kulture, Fakulte-
ta za humanistične študije Univerze na Primorskem, 
Koper.

Marina	Gržinić	Mauhler
• Redna profesorica na Akademiji za likovno ume-

tnost, Dunaj, Avstrija.
• Sodobne teorije umetnosti in kulture ter estetika no-

vih tehnologij. Podiplomski program »Interkulturni 
študiji – primerjalni študij idej in kultur« Univerze 
v Novi Gorici in ZRC SAZU, Ljubljana.

Peter	Klepec	Kršić
• Teorija oblasti in emancipatoričnih praks. Podi-

plomski program »Interkulturni študiji – primerjalni 
študij idej in kultur« Univerze v Novi Gorici in ZRC 
SAZU, Ljubljana.

oto Luthar
• Teorija zgodovinopisja, Pedagoška fakulteta Uni-

verze v Mariboru.
• Spomin narodov v historični perspektivi. Podiplom-

ski program »Interkulturni študiji – primerjalni 
študij idej in kultur« Univerze v Novi Gorici in 
ZRC SAZU, Ljubljana.

Rado Riha
• Etika I. Predavanja na Oddelku za filozofijo Filo-

zofske fakultete Univerze v Ljubljani.
• Epistemologija humanističnih ved. Nosilec modula 

v okviru ISH – Fakultete za podiplomski humani-
stični študij, zimski semester.



FILOZOFSKI INŠTITUT

144

• Transformacije postmoderne misli. Podiplomski 
program »Interkulturni študiji – primerjalni študij 
idej in kultur« Univerze v Novi Gorici in ZRC 
SAZU, Ljubljana.

jelica	šumič	Riha
• Etika II. Predavanja na Oddelku za filozofijo Filo-

zofske fakultete Univerze v Ljubljani.
• Epistemologija humanističnih ved. Predavanja v 

okviru modula na ISH – Fakulteti za podiplomski 
humanistični študij.

• Filozofija, psihoanaliza, etika. Podiplomski pro-
gram »Interkulturni študiji – primerjalni študij idej 
in kultur« Univerze v Novi Gorici in ZRC SAZU, 
Ljubljana.

Matjaž	vesel
• Pojmovna geneza modernega sveta. Podiplomski 

program »Interkulturni študiji – primerjalni študij 
idej in kultur« Univerze v Novi Gorici in ZRC 
SAZU, Ljubljana.

alenka	zupančič
• Psihoanalitični pojem objekta in njegovi odmevi 

v filozofiji. Podiplomski program »Interkulturni 
študiji – Primerjalni študij idej in kultur« Univerze 
v Novi Gorici in ZRC SAZU, Ljubljana.

MEnTORSTVO

Aleš Erjavec je bil mentor magistrandu Klemnu Feletu 
(Oddelek za filozofijo Filozofske fakultete Univerze 
v Ljubljani), 18. 4.

Marina	Gržinić	Mauhler je bila mentorica pri magi-
strskih nalogah Andreje Repič Agrež in Mojce Planšak 
na podiplomskem študijskem programu »Interkulturni 
študiji – primerjalni študij idej in kultur« (Univerza v 
Novi Gorici in ZRC SAZU, Ljubljana); somentorica 
pri doktoratu Mojce Puncer (Oddelek za filozofijo Fi-
lozofske fakultete Univerze v Ljubljani); somentorica 
pri magistrski nalogi Aleksandre Kajbič (Akademija 
za likovno umetnost, Univerza v Ljubljani); somento-
rica pri magistrski nalogi Olivere Erić iz Beograda, ki 
je na izpopolnjevanju na Filozofskem inštitutu ZRC 

SAZU v okviru programa CMEPIUS. Opravljala je 
individualno mentorsko delo pri magistrskih nalogah 
študentk: Špela Zidar (Oddelek za umetnostno zgodo-
vino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani), Maja 
Babič Košir (Akademija za likovno umetnost Univerze 
v Ljubljani), Maja Smrekar (Akademija za likovno 
umetnost Univerze v Ljubljani), Darja Žmak (Akade-
mija za likovno umetnost Univerze v Ljubljani).

oto Luthar je bil mentor mladima raziskovalkama 
Jasni Fakin Bajec (Filozofska fakulteta Univerze v 
Ljubljani) in Petri Testen (Filozofska fakulteta Uni-
verze v Ljubljani).

tomaž	Mastnak je bil kot direktor urada pobude »Za-
vezništvo civilizacij«, OZN, mentor dvema mladima 
raziskovalcema.

Rado Riha je bil mentor mlademu raziskovalcu Ale-
šu Bunti (Oddelek za filozofijo Filozofske fakultete 
Univerze v Ljubljani, do 13. 12.) in mladi raziskovalki 
Ani Žerjav (Oddelek za filozofijo Filozofske fakultete 
Univerze v Ljubljani).

jelica	šumič	Riha je bila mentorica mladi razisko-
valki Katji Kolšek (Oddelek za filozofijo Filozofske 
fakultete Univerze v Ljubljani) in mlademu razisko-
valcu Samu Tomšiču (Oddelek za filozofijo Filozofske 
fakultete Univerze v Ljubljani); je somentorica pri 
magistrski nalogi Tanje Petrović (ISH – Fakulteta za 
podiplomski humanistični študij); bila je mentorica 
pri diplomski nalogi Roka Erjavca (Oddelek za filo-
zofijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani) in 
somentorica pri diplomski nalogi Boruta Mikuleca 
(Oddelek za filozofijo Filozofske fakultete Univerze 
v Ljubljani).

Matjaž	vesel je bil mentor mag. Ingrid Kodelja na 
podiplomskem študijskem programu »Interkulturni 
študiji – primerjalni študij idej in kultur« (Univerza v 
Novi Gorici in ZRC SAZU, Ljubljana).

alenka	zupančič je bila mentorica pri podiplomskem 
študiju Tadeja Trohe (Oddelek za filozofijo Filozof-
ske fakultete Univerze v Ljubljani) in Lidije Šumah 
(Oddelek za filozofijo Filozofske fakultete Univerze 
v Ljubljani).



FILOZOFSKI INŠTITUT

14�

IZbRAnA bIbLIOGRAfIjA, vir: vzajemna baza podatkov CObISS/CObIb

članKi	in	DRuGi	sestavni	Deli

izvirni	znanstveni	članek

AŽMAN, Matej. Nekaj opomb k aferi Sokal. Krtača, 2006. 
http://www.krtaca.si/revija/teorija/nekaj-opomb. 

ERJAVEC, Aleš. Dangdai shenghuo yu yishu zhi si: di er, 
di san he di yi shijie. Xuexu yuekan, Mar. 2006, vol. 
38, no. 3, str. 39. 

ERJAVEC, Aleš. El “final del arte” y otros mitos postmo-
dernistas. Rev. teor. arte, 2005, no. 12, str. 43–64. 

ERJAVEC, Aleš. The avant-gardes: from modernism to 
posmodernism. J. Contemp. Thought, Winter 2005, 
22, str. 65–85, ilustr. 

ERJAVEC, Aleš. Lokacije, premestitve in reinterpretacije. 
Filoz. vestn., 2006, letn. 27, št. 3, str. 67–76. 

ERJAVEC, Aleš, ŽENKO, Ernest. Surowenia ni okeru 
shikaku kyouiku. Bijutsu forum 21, 2006, vol. 13, str. 
121–126, ilustr. 

GRŽINIĆ, Marina. Abstraction, evacuation of resistance 
and sensualisation of emptiness. Pavilion, 2006, 9, 
str. 13–29. 

GRŽINIĆ, Marina. Abstraction, evacuation of resistance 
and sensualisation of emptiness. Prologue, 2006, no. 
2, str. 18–20. 

GRŽINIĆ, Marina. Performativity and processuality. Pro-
Femina, leto/jesen 2005-zima/proleće 2006, god.10, 
br. 40/41, str. 330–337. 

KLEPEC, Peter. K Agambenovi profanaciji pornogra-
fije. Problemi (Ljubl.), 2006, letn. 44, št. 1–2, str. 
149–180. 

KLEPEC, Peter. O sramu ali o razkrečenju subjekta. Pro-
blemi (Ljubl.), 2006, letn. 44, št. 7–8, str. 73–98. 

KLEPEC, Peter. Populizem kot panaceja za zagate (post) 
demokracije?. Filoz. vestn., 2006, letn. 27, št. 1, str. 
65–80. 

KOLŠEK, Katja. Demokratična invencija kot mesijanski 
dogodek. Filoz. vestn., 2006, letn. 27, št. 1, str. 49–64. 

LUTHAR, Oto, LUTHAR, Breda. Historische Darstellung 
oder/als Vergangenheitpolitik? Zur Entstehung einer 
radikalen Umdeutung der Kriegs- und Nachkriegsge-
schichte Sloweniens. Zeitgeschichte, 2006, jg. 33, h. 
3, str. 135–146. 

RATEJ, Mateja. Anton Korošec in Kun-režim – Slovenska 
ljudska stranka v vladi Nikole Uzunovića leta 1927. 
Čas. zgod. narodop., 2006, letn. 77 = n.v. 42, št. 2/3, 
str. 66–82. 

RATEJ, Mateja. Avtonomistična ideja v Slovenski ljudski 
stranki v letih 1923–1929 in vprašanje dekoncentracije 
upravne oblasti v času vlade Antona Korošca. Zgod. 
čas., 2006, letn. 60, št. 3/4 (134), str. 375–395. 

RATEJ, Mateja. Pobude Slovenske ljudske stranke za 
poenotenje davčne zakonodaje po sklenitvi spora-
zuma Pašić-Radić leta 1925. Tok. istor., 2006, 3, str. 
45–61. 

RATEJ, Mateja. Politika Slovenske ljudske stranke 
nakon sporazuma između Nikole Pašića i Stjepana 
Radića 1925. Čas. suvrem. povij., 2006, god. 38, br. 
1, str. 139–158. 

RIHA, Rado. Ali znanost misli: znanost in etika. Krtača, 
2006. http://www.krtaca.si/revija/teorija/riha-zna-
nost-etika. 

RIHA, Rado. Kako lahko vidim revolucijo?. Filoz. vestn., 
2006, letn. 27, št. 1, str. 31–47. 

RIHA, Rado. Kant et la subjectivation de la réalité. 
Filoz. vestn., 2006, letn. 27, št. 2, str. 103–119, graf. 
prikazi. 

RIHA, Rado. Podelenosta na subjektot spored Sveti Pa-
vle = La division du sujet selon Saint Paul. Identiteti, 
Winter 2006, vol. 5, no. 1, str. 59–71. 

ŠUMIČ-RIHA, Jelica. L’éthique stoicienne entre pulsion 
et perversion. Filoz. vestn., 2006, letn. 27, št. 2, str. 
145–166. 

ŠUMIČ-RIHA, Jelica. Po povod odlukata kaj A. Badju ili 
dali može da se bide ateist = A propos de la décision 
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ŠUMIČ-RIHA, Jelica. Transfinitizacija v politiki. Filoz. 
vestn., 2006, letn. 27, št. 1, str. 7–30. 
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21–56. 
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TROHA, Tadej. Kafka, Preobrazba simptoma. Problemi, 
2006, letn. 44, št. 1–2, str. 99–134. 

TROHA, Tadej. Narobna stran zapeljevanja. Problemi, 
2006, letn. 44, št. 7–8, str. 255–275. 

TROHA, Tadej. Podganar. Krtača, 2006. http://www.
krtaca.si/revija/teorija/podganar. 

ZUPANČIČ, Alenka. Lacan in sram. Problemi, 2006, 
letn. 44, št. 7–8, str. 99–110. 

ZUPANČIČ, Alenka. Realno v igri. Problemi, 2006, letn. 
44, št. 1–2, str. 81–97. 

ŽERJAV, Ana. Freudov Schreber. Krtača, 2006. http://
www.krtaca.si/revija/teorija/freudov-schreber. 

ŽERJAV, Ana. Razredni boj in psihoanaliza. Agregat, 
dec. 2006, letn. 4, št. 9/10, str. 28–33. 

ŽERJAV, Ana. Subjekt v primežu biti in dogodka. Pro-
blemi, 2006, letn. 44, št. 7–8, str. 187–217. 

Kratki znanstveni prispevek

TROHA, Tadej. Oskar Panizza. Problemi, 2006, letn. 
44, št. 3–4, str. 243–247. 
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strokovni	članek

FAKIN, Jasna. Začetki razvoja turizma na kraških 
kmetijah v obdobju med prvo in drugo svetovno voj-
no. Izvestje Raziskovalne postaje ZRC SAZU v Novi 
Gorici, dec. 2006, št. 3, str. 19–23. 

GRŽINIĆ, Marina. Do you wanna be protected?. Mal-
moe, 2006, 30, str. 20. 

GRŽINIĆ, Marina. Hi-res : izredno stanje v sodob-
nem plesu. Borec, 2006, letn. 58, št. 630–634, str. 
183–199. 

GRŽINIĆ, Marina. Irwin : NSK guards = NSK garde. 
Camera Austria, 2006, 96, str. 19–29, ilustr. 

GRŽINIĆ, Marina. Jacques Ranciere: Nevedni učitelj. 
Pet lekcij o intelektualni emancipaciji. Borec, 2006, 
letn. 58, št. 630–634, str. 349–358. 

GRŽINIĆ, Marina. Snobistische Leere als letzte ästhe-
tische Form des globalen Kapitalismus. Malmoe, 
2006, 34, str. 18. 

GRŽINIĆ, Marina. Trenutki odločitve : poglavje iz knji-
ge. Borec, 2006, letn. 58, št. 630–634, str. 309–318, 
ilustr. 

MASTNAK, Tomaž. Devrimden önce devrim. Birikim, 
2006, 205/206, str. 67–68. 

TESTEN, Petra. Mednarodno kazensko sodišče za 
Jugoslavijo : Primer Srebrenica. Ampak, maj 2006, 
letn. 7, št. 5, str. 62. 

TESTEN, Petra. Od navdušenja do destrukcije : Velika 
vojna 1914–1918. Ampak, feb. 2006, letn. 7, št. 2, 
str. 64. 

ZUPANČIČ, Alenka. Logika in dialektika komične 
sekvence. Emzin, jun. 2006, letn. 16, št. 1/2, str. 
51–55, ilustr. 

objavljeni znanstveni prispevek na konferenci 

BUNTA, Aleš. The annihilation of nothing?. V: GRŽI-
NIĆ, Marina (ur.), HEEG, Günther (ur.), DARIAN, 
Veronika (ur.). Mind the map! : history is not given : a 
critical anthology based on the symposium. Frankfurt 
am Main: Revolver, 2006, str. 172–179. 

ERJAVEC, Aleš. Quanqiuhua jincheng: tan meixue wen-
ti. V: CHEN, Wangheng (ur.). Mei yu dang dai sheng 
huo fang shi : “mei yu dang dai sheng huo fang shi” 
guo ji xue shu tao lun hui lun wen ji = Beauty & the 
way of modern life. Di 1 ban. Wuhan University Press: 
Wuhan da xue chu ban she, 2005, str. 11–20. 

GRŽINIĆ, Marina. Performativity and processuality. 
V: HOCHMUTH, Martina (ur.). It takes place when 
it doesn’t : on dance and performance since 1989. 
Frankfurt am Main: Revolver – Archiv für aktuelle 
Kunst, cop. 2006, str. 122–129. 

RATEJ, Mateja. “Nehajte potvarjati zgodovino” – In-
terpretacija majske deklaracije pri Slovenski ljudski 
stranki med obema svetovnima vojnama. V: FERENC, 
Mitja (ur.), PETKOVŠEK, Branka (ur.). Mitsko in ste-
reotipno v slovenskem pogledu na zgodovino : zbornik 
33. zborovanja Zveze zgodovinskih društev Slovenije, 
Kranj, 19.–21. oktober 2006, (Zbirka Zgodovinskega 

časopisa, 32). Ljubljana: Zveza zgodovinskih društev 
Slovenije, 2006, str. 247–259. 

objavljeni strokovni prispevek na konferenci 

GRŽINIĆ, Marina. Ženske posledice: seks i rock’n’roll : 
Marina Gržinić. V: NIKOLIĆ, Tea (ur.). Razumevanje. 
Beograd: Deve, 2006, str. 53–66, ilustr. 

samostojni	znanstveni	sestavek	ali	poglavje	v	mo-
nografski publikaciji

ERJAVEC, Aleš. Art: between the death and the end? = 
Yishu zai siwang yu zhongjie zhi jian ma?. V: GAO, Ji-
anping (ur.), WANG, Keping (ur.). Meixue yu wenhua 
: Dongfang yu xifang : East and West. Hefei: Anwei 
jiaoyu chubanshe, 2006, str. 502–543. 

FAKIN, Jasna, JERMAN, Katja. Ciganski/romski chia-
roscuro : podoba Ciganov/Romov v dokumentarnem 
filmskem gradivu. V: JEZERNIK, Božidar (ur.). Za-
kaj pri nas žive Cigani in ne Romi : narativne podobe 
Ciganov/Romov, (Zbirka Županičeva knjižnica, št. 
17). Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za etno-
logijo in kulturno antropologijo, 2006, str. 101–119. 

GRŽINIĆ, Marina. Abstraction, evacuation of resistance 
and sensualisation of emptiness. V: IVKOVIĆ, Iva-
na (ur.), GRASSI, Davide (ur.). DemoKino : virtual 
biopolitical agora, (Transformacije series, book no. 
19). Ljubljana: Maska: Aksioma – Institute for Con-
temporary Arts, 2006, str. 93–107. 

GRŽINIĆ, Marina. On the re-politicisation of art through 
contamination. V: East art map : contemporary art 
and Eastern Europe. London: Afterall; Central Saint 
Martins College of Art and Design, University of the 
Arts London; Cambridge [etc.]: distribution by The 
MIT Press, cop. 2006, str. 477–486. 

GRŽINIĆ, Marina. On the repoliticization of art through 
contamination. V: KARABOGDAN, Gordan (ur.), 
KLOBUČAR, Nikica (ur.). Enigma objekta : zbor-
nik teorijskih tekstova : a collection of theoretical 
writings. Zagreb: [samozal.] G. Karabogdan, 2006, 
str. 39–50. 

GRŽINIĆ, Marina. Sinteza: retroavantgarda ali ma-
piranje postsocializma. V: MIHELAČ, Špela (ur.), 
MÜLLER, Nataša (ur.), ARNS, Inke. Irwin retro-
princip. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2006, str. 
218–222, ilustr. 

GRŽINIĆ, Marina. Über die Inszenierung von Sexu-
almythen : Performances von Künstlerinnen im 
ex-jugoslawischen Raum. V: BERGER, Doris (ur.), 
SCHÄFER, Julia (ur.). Sexy Mythos : Selbst- und 
Fremdbilder von Künstler/innen = ideas and images 
of artists : [Buch zur gleichnamigen Ausstelnug , 
NGBK, Berlin, 08. 04. 2006–21. 05. 2006 ...]. Ber-
lin: NGBK: Vertrieb Vice Versa, 2006, str. 69–85, 
ilustr. 

GRŽINIĆ, Marina. O dramatizaciji performansa in per-
formativnih politik pri umetnicah z območja nekdanje 
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Jugoslavije. V: KUNST, Bojana (ur.), POGOREVC, 
Petra (ur.). Sodobne scenske umetnosti, (Zbirka 
Transformacije, knj. št. 20). Ljubljana: Maska, 2006, 
str. [275]–289, ilustr. 

GRŽINIĆ, Marina. Performativno, politično in tehnolo-
ško. V: GRŽINIĆ, Marina (ur.), VELAGIČ, Tanja (ur.), 
BERTELLINI, Giorgio, GRŽINIĆ, Marina. Trenutki 
odločitve – performativno, politično in tehnološko : 
umetniški video, filmska in interaktivna večmedijska 
dela Marine Gržinić in Aine Šmid 1982–2005, (Knji-
žnica ZAK, knj. 2). 1. izd. Ljubljana: Društvo ZAK, 
Društvo za proučevanje zgodovine, antropologije in 
književnosti, 2006, str. 10–61, ilustr. 

GRŽINIĆ, Marina. Performans, feminizem in queer. 
V: GRŽINIĆ, Marina (ur.), VELAGIČ, Tanja (ur.), 
BERTELLINI, Giorgio, GRŽINIĆ, Marina. Trenutki 
odločitve – performativno, politično in tehnološko : 
umetniški video, filmska in interaktivna večmedijska 
dela Marine Gržinić in Aine Šmid 1982–2005, (Knji-
žnica ZAK, knj. 2). 1. izd. Ljubljana: Društvo ZAK, 
Društvo za proučevanje zgodovine, antropologije in 
književnosti, 2006, str. 84–97, ilustr. 

GRŽINIĆ, Marina. O repolitizaciji umetnosti skozi 
kontaminacijo. V: GRŽINIĆ, Marina (ur.), VELA-
GIČ, Tanja (ur.), BERTELLINI, Giorgio, GRŽINIĆ, 
Marina. Trenutki odločitve – performativno, politično 
in tehnološko : umetniški video, filmska in inte-
raktivna večmedijska dela Marine Gržinić in Aine 
Šmid 1982–2005, (Knjižnica ZAK, knj. 2). 1. izd. 
Ljubljana: Društvo ZAK, Društvo za proučevanje 
zgodovine, antropologije in književnosti, 2006, str. 
122–131, ilustr. 

LUTHAR, Oto. Die Schlacht un die Vergangenheit. 
Historischer Revisionismus in Slowenien nach 1991. 
V: FEICHTINGER, Johannes (ur.). Schauplatz Kultur 
– Zentraleuropa : transdisziplinäre Annäherungen, 
(Gedächtnis – Erinnerung – Identität, Bd. 7). Inns-
bruck; Wien; Bozen: Studien Verlag, str. 185–193. 

RIHA, Rado. Kantova moralna filozofija za naš čas : 
uvodna študija. V: KANT, Immanuel. Utemeljitev 
metafizike nravi, (Philosophica, Series Classica). 
Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2005 [i. e. 
2006], str. [VII]–LXXXIII. 

VESEL, Matjaž. Alexandre Koyré in “znanstvena revo-
lucija”. V: KOYRÉ, Alexandre. Znanstvena revolucija 
: izbrani spisi iz zgodovine znanstvene in filozofske 
misli, (Zbirka Historia scientiae). Ljubljana: Založba 
ZRC, ZRC SAZU, 2006, str. [237]–255. 

ZUPANČIČ, Alenka. Real-Spiel. V: ENSSLIN, Felix 
(ur.). Spieltrieb : Was bringt die Klassik auf die 
Bühne? : Schillers Ästhetik heute, (Recherchen, 34). 
Berlin: Theater der Zeit, cop. 2006, str. 200–211. 

ZUPANČIČ, Alenka. Sublimierung und Gewalt. V: 
HEIDEN, Anne von der (ur.). Ideologische Mechani-
smen der Gewalt. Weimar: Verlag und Datenbank für 
Geisteswissenschaften, cop. 2006, str. 53–68. 

ZUPANČIČ, Alenka. The ‘concrete universal’, and what 
comedy can tell us about it. V: ŽIŽEK, Slavoj (ur.). 
Lacan : the silent partners, (Wo es war). London; 
New York: Verso, 2006, str. 171–197. 

ZUPANČIČ, Alenka. When surplus enjoyment meets 
surplus value. V: CLEMENS, Justin (ur.), GRIGG, 
Russell (ur.). Jacques Lacan and the other side 
of psychoanalysis : reflections on Seminar XVII, 
(SIC, 6). Durham: Duke University Press, 2006, str. 
155–178. 

samostojni	strokovni	sestavek	ali	poglavje	v	mono-
grafski publikaciji

GRŽINIĆ, Marina. Absolute nothingness : 4 thesis. V: 
The absolute report : time, space, code, memory. 
Frankfurt am Main: Revolver, cop. 2006, str. 54–69, 
ilustr. 

GRŽINIĆ, Marina. Die exjugoslawische Befindlichkeit 
: Underground und (Retro-) Avantgarde_ = The ex-
Yugoslav condition : the underground and the (retro) 
avant-garde. V: Kontakt --- : aus der Sammlung der 
Erste Bank-Gruppe : works from the collection of 
Erste Bank Group. Wien: Museum Moderner Kunst 
Stiftung Ludwig Wien; Köln: W. König, cop. 2006, 
str. 48–55. 

GRŽINIĆ, Marina. Female consequences: sex and 
rock’n’roll. V: REITSAMER, Rosa (ur.), WEINZI-
ERL, Rupert (ur.). Female consequences : Femini-
smus, Antirassismus, Popmusik. Wien: Löcker, 2006, 
str. 103–109. 

GRŽINIĆ, Marina. L’entre-deux sexes : “Plus étrange 
qu’un ange” : (Stranger than Angel). V: CHICH, Céci-
le (ur.). Klonaris - Thomadaki, le cinéma corporel : 
corps sublimes – intersexe et intermédia, (Champs 
visuels). Paris: Harmattan, 2006, str. 279–290, graf. 
prikazi. 

GRŽINIĆ, Marina. Minorities and the other within (the 
new) Europe. V: CRAM, Gabrielle (ur.), ZYMAN, 
Daniela (ur.). Küba : journey against the current. 
Vienna: Thyssen-Bornemisza Art Contemporary, 
2006, str. 154–159. 

GRŽINIĆ, Marina. Rekonfiguracija identitete: zgodo-
vina, sedanjost in prihodnost neodvisne kulturne 
produkcije v Ljubljani. V: PIŠKUR, Bojana, SPAČAL, 
Saša. Mapiranje, arhiviranje, analiziranje izginulih 
prostorov umetnosti : Moderna galerija, 22. 9.–22. 10. 
2006. Ljubljana: Moderna galerija, 2006, str. 59–61. 

GRŽINIĆ, Marina. Sučasná slovinská fotografia = 
Slovenian contemporary photography. V: Mesiac foto-
grafie. Bratislava: Fotofo, 2006, str. 114–117, ilustr. 

GRŽINIĆ, Marina. Trie: an anti-essentialist, politically 
driven art intervention. V: Mixed media [Venice Bi-
enniale]. [s.l.]: Trie, cop. 2006, str. 6–7, ilustr. 

GRŽINIĆ, Marina. Total recall – total closure. V: East 
art map : contemporary art and Eastern Europe. 
London: Afterall; Central Saint Martins College 
of Art and Design, University of the Arts London; 
Cambridge [etc.]: distribution by The MIT Press, cop. 
2006, str. 321–331, ilustr. 

GRŽINIĆ, Marina. We wuz robbed : (Ten minutes older: 
The trumpet; 2002). V: Spike Lee, (Film:, 14). Berlin: 
Bertz und Fischer, 2006, str. 236–238, ilustr. 
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LUTHAR, Oto. Znanstvenoraziskovalni center SAZU. 
V: ZALOŽNIK, Božidar (ur.). Slovensko šolstvo : 
monografija. Nova Gorica: Educa, Melior, 2006, str. 
174–177, ilustr. 

TESTEN, Petra. Aleš in Franc Ušeničnik (3.7.1868 
– 30.3.1952 in 2.10.1866 – 16.4.1952). Str. 110–111. 
Anton Gregorčič (2.1.1852 – 7.3.1925). Str. 94–95. 
Anton Mahnič (14.9.1850 – 14.12.1920). Str. 90–91. 
Anton Vogrinec (4.6.1873 – 10.1.1947). Str. 118–119. 
Ignacij Knoblehar (6.7.1819 – 13.4.1858). Str. 78–79. 
Janez Janžekovič (4.3.1901 – 9.3.1988). Str. 162–163. 
Lambert Ehrlich (18.9.1878 – 26.5.1942). Str. 132–133. 
Tomaž Hren (13.11.1560 – 10.2.1630). Str. 28–29. 
Valentin Stanič (12.2.1774 – 29.4.1847). Str. 56–57. 

SUMMARY

Work continues on research programme Conditions 
and Problems of Contemporary Philosophy. The 
research domains that were systematically explored 
are the following: philosophy, political and legal 
philosophy, philosophy of history, history of philos-
ophy, philosophy of culture, philosophical anthro-
pology, ethics, aesthetics, ontology, epistemology, 
psychoanalysis, history of political thought.
Work continues on the research projects Philosophi-

cal Problems of Ethics and Reformulating Memory 
Propaganda and Commemoration as an Integral 
Part of the Cultural History of the First World War 
and Slovenian-Serbian Political Relations from 1918 
to 1941. Three issues of the Institute’s journal Filoz-
ofski vestnik have been published. The second issue 
of the 2006 volume, Philosophie, psychanalyse: al-
liance ou mésalliance / Philosophy, psychoanalysis: 
alliance or misalliance, is an international issue.

V: GRŽAN, Karel. Sto duhovnikov, redovnic in re-
dovnikov na Slovenskem. 1. izd. Ljubljana: Prešernova 
družba, 2006, portreti. 

MOnOGRaFije	in	DRuGa	zaKljučena	
DELA

Znanstvena monografija

ZUPANČIČ, Alenka. Naj-k˝sata sjanka : Nicševata 
filosofija na dvete, (Kritičesko obv˝rzvane). [Sofia]: 
Litavra, 2006. [164] str. 
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tin, D. Kladnik, B. Komac, D. Naglič, J. Nared, 
M. Orožen Adamič, M. Pavšek, D. Perko, F. Petek, P. 
 Pipan, N. Razpotnik, I. Rejec Brancelj, P. Repolusk, 
M. Rupert, A. Smrekar, M. Topole, A. Turel Faleskini, 
M. Urbanc, M. Zorn.
Raziskovalni program obsega temeljna analitična in 
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študije, razvijanje geografske terminologije, vključno 
z zemljepisnimi imeni, prav tako pa razvijanje geograf-
skih metod in tehnik ter geografskega informacijskega 
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V okviru fizične geografije smo s hipsografsko analizo 
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skih višin znotraj posameznega porečja je pokazatelj 
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geomorfnih procesov in oblik. Klasična hipsografska 
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preračunavanja, z razvojem geografskih informacijskih 
sistemov in natančnejših digitalnih modelov višin pa je 
postala pomemben člen v morfografski analizi porečja 
kot temeljne geomorfološke enote, saj je realno izve-
dljiva in dostopna večini raziskovalcev. Opravili smo 
redne meritve ledenikov pod Triglavom in Skuto.
V okviru regionalne geografije in geografije naravnih 
nesreč smo ugotavljali potencialno erozijsko ogrože-
nost zemljišč glede na izoblikovanost površja in njeno 
povezanost z razporeditvijo posameznih vrst rabe tal. 
Povezave med reliefnimi dejavniki erozijske ogrože-
nosti (nadmorska višina, naklon in ekspozicija površja) 
in vrstami rabe tal (njive, vinogradi, sadovnjaki, trav-
niki, gozdovi ter pozidana in ostala zemljišča) smo 
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raziskovali v šestih, 24 km2 velikih izsekih iz območij 
terciarnih gričevij v Sloveniji: Koprskih brd, Brkinov, 
Goriških brd, Haloz, Slovenskih goric in Goričkega, 
ki so zaradi prevlade erozijsko slabo odpornih kamnin 
še posebej zanimiva. Potencialno erozijsko ogroženost 
smo določali z indeksom moči vodnega toka. V porečju 
Dragonje smo nadaljevali z meritvami erozije, v Gori-
ških brdih pa končali z izdelavo probabilističnega mo-
dela plazovitosti, ki odraža dejanske razmere. Pridobili 
smo podatke za izdelavo takega zemljevida za okolico 
Laškega. Preučevanje dolomitnih območij v Sloveniji 
smo sklenili z izdajo monografije. V okviru raziskav 
kulturnih pokrajin smo nadaljevali s preučevanjem 
slovenske Istre in ugotavljali spremembe v kulturni 
pokrajini, njihovo dojemanje ter vpliv državnih meja 
na pokrajino. Pri preučevanju rabe tal smo nadaljevali 
obdelavo podatkov franciscejskega katastra iz prve 
polovice 19. stoletja. Zaključili smo zbiranje podatkov 
o rabi tal po katastrskih občinah v tržaškem arhivu 
in tako pripravili bazo podatkov za ozemlje celotne 
države. Izdelali smo prve zemljevide sprememb rabe 
tal v zadnjih 200 letih, ob tem smo podrobneje preučili 
spreminjanje gozdnih površin. 
Na področju socialne geografije smo nadaljevali s 
preučevanjem prostorskih in regionalnih struktur, is-
kanjem primernih instrumentov in ukrepov regionalne 
politike ter preučevanjem dejavnikov pomena regio-
nalne rasti za razvoj prostorskih struktur. Raziskovanje 
sprememb urbane in poselitvene rabe smo vrednotili 
s spremembami rabe tal oziroma s prostorskimi in 
funkcijskimi spremembami v določenih naseljih v 
petnajstletnem obdobju. Poselitveni in prebivalstveni 
razvoj smo povezovali z učinki urbanizacije. Posebno 
pozornost smo posvetili obmejnim območjem, spre-
minjanju etnične sestave, priseljevanju in rodnosti. 
Med preučevanji razsežnosti preobrazbe mest smo se 
osredotočili na učinke izbranih družbenih dejavnikov 
(na primer funkcijska sestava in ekonomska usmerje-
nost, analiza in dostopnost do delovnih mest) ter na 
tej podlagi pripravili sodobno tipologijo. Preučevali 
smo pokrajinske razsežnosti gospodarskih in socialnih 
sprememb v pokrajini. Usmerili smo se na prostorsko 
organizacijo in učinke gospodarstva, socialnih skupin, 
kulture, politike in upravljanja na socialno razumevanje 
družbenih odnosov v pokrajini. 
Na področju varstva okolja smo raziskovali socialne, 
politične, regionalne in okoljske geografske procese v 
slovenskih pokrajinah. Na vodovarstvenih območjih, 
ki oskrbujejo prestolnico s pitno vodo, smo našli in 
preučili več kot 1500 divjih odlagališč odpadkov in 
100 gramoznic. Dve tretjini odpadkov je gradbenega 
izvora in med njimi tretjina še vedno aktivnih. S po-
močjo posebej pripravljene metodologije smo pripravili 
prednostne sanacije. Po desetih letih smo ponovno 
opravili anketiranje med 1000 kmetovalci v 19 izbranih 
slovenskih pokrajinah in ugotavljali stanje kmetijstva v 
Sloveniji glede na varstvo okolja. Anketirali smo 300 
vrtičkarjev v Ljubljani in ugotavljali njihovo poznava-

nje kmetovanja z uporabo gnojil in zaščitnih sredstev 
ter njihov odnos do zdrave hrane in okolja. Na območju 
Logaškega polja smo s pomočjo fotointerpretacije sta-
rejših in novejših slikovnih virov ugotavljali, kako so 
določeni antropogeni procesi med letoma 1944 in 2000 
povzročili trajno degradacijo in izginjanje vrtač.
Na področju zemljepisnih imen smo se osredotočili 
na podomačena tuja zemljepisna imena v slovenskem 
jeziku. Zajeli smo vsa podomačena imena v 16 atla-
sih, Velikem splošnem leksikonu in slovarskem delu 
Slovenskega pravopisa 2001. V sezname smo vključili 
okrog 40.000 različnih podomačenih tujih zemljepi-
snih imen. Za osem najbolj reprezentativnih atlasov 
in Slovenski pravopis 2001 smo izvedli primerjalno 
analizo njihove rabe, s čimer je pripravljeno gradivo 
za njihovo standardizacijo.

Triglavski ledenik kot pokazatelj podnebnih spre-
memb
Vodja projekta: M. Gabrovec.
Sodelavci: J. Fridl, P. Gašperič, M. Hrvatin, B. Komac, 
M. Pavšek, M. Zorn. 
Zunanja sodelavca: Jernej Gartner, Boštjan Kostanj-
šek.
V drugem letu aplikativnega raziskovalnega projekta 
smo v sodelovanju z Geodetskim inštitutom Slovenije 
raziskovali v okviru dveh delovnih sklopov. V prvi 
polovici leta smo fotogrametrično vrednotili arhivske 
posnetke in drugo gradivo, ki prikazujejo Triglavski 
ledenik. Rezultat tega dela so digitalni zemljevidi 
Triglavskega ledenika in bližnje okolice za leta 1937, 
1952, 1975 in 1992. Na tej podlagi smo izdelali triraz-
sežnostne prikaze ledenika v različnih časovnih obdo-
bjih, s pomočjo geografskega informacijskega sistema 
pa smo izračunali spremembe prostornine ledenika v 
drugi polovici 20. stoletja. V drugi polovici leta smo 
raziskovali na terenu. Opravili smo redna letna opa-
zovanja Triglavskega ledenika in Skutinega ledenika. 
S pomočjo laserskega razdaljinomera smo izračunali 
površino Triglavskega ledenika. Ugotovili smo, da se 
je ledenik s svojo letošnjo površino (približno 0,8 ha) 
precej približal dosedanjemu najmanjšemu stanju iz 
leta 2003, ko je meril 0,7 ha. Na Skutinem ledeniku 
smo prvič merili tudi debelino ledu, s pomočjo nem-
ških kolegov smo uspešno preizkusili parno vrtalno 
napravo. Povprečna globina ledenika je bila okoli 7 m, 
največja pa slabih 12 m. Na temelju podolžnih prerezov 
na nadmorskih višinah od 2043 do 2085 m in prečnih 
razsežnosti ledenika smo izračunali, da je bila njegova 
prostornina okoli 70.000 m3. Nadaljevali smo tudi s 
skeniranjem arhivskega fotografskega gradiva.

Navzkrižja interesov pri rabi podtalnice in možnosti 
za razreševanje
Vodja projekta: I. Rejec Brancelj. 
Sodelavci: M. Breg, D. Kladnik, B. Komac, D. Naglič, 
F. Petek, P. Pipan, M. Ravbar, M. Rupert, A. Smrekar, 
M. Zorn.
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Temeljni projekt se ukvarja z navzkrižjem interesov 
pri rabi podtalnice kot naravnega vira. Zaradi zgo-
ščene poselitve ter zgostitve številnih gospodarskih 
in drugih dejavnosti so prodni vodonosniki ogroženi. 
Ključno nasprotje na naših prodnih ravninah je med 
rabo za pitno vodo ter agrarnimi in urbanimi dejav-
nostmi. Po desetih letih smo ponovno opravili anke-
tiranje med 1000 kmetovalci v 19 izbranih slovenskih 
pokrajinah in ugotavljali stanje kmetijstva v Sloveniji 
glede na varstvo okolja. Navzkrižje je mogoče zmanj-
šati tudi z ustrezno ozaveščenostjo vseh uporabnikov 
tega prostora in varčno rabo naravnega vira. Pripravili 
smo znanstveno monografijo Zavest ljudi o pitni vodi, 
ob svetovnem dnevu voda smo za osnovnošolce izdali 
predstavitveno mapo o podtalnici na Ljubljanskem 
polju z naslovom Zdrava h20 zame!.

Naselbinski razvoj Slovenije pod vplivi urbanizacije 
na prelomu tisočletja
Vodja projekta: M. Ravbar.
Sodelavci: D. Bole, M. Ferjan, D. Kladnik, J. Nared, 
F. Petek, I. Rejec Brancelj, P. Repolusk, A. Turel 
Faleskini.
Temeljni projekt se ukvarja s preobrazbo naselbin-
skega sistema. V predzadnjem letu dela smo se osre-
dotočili na preučevanje vloge podeželskih naselij v 
sodobnih družbenih procesih in pomena prepletanj 
med mesti in podeželjem. Pregledali smo sodobne 
težnje v razvoju naselij in rabe površja in opozorili 
na procese, ki potekajo v nasprotju z želenimi cilji. 
Na podlagi sodobnih podatkov statističnega informa-
cijskega sistema (StatGIS) smo pripravili podrobnejše 
vrednotenje preobrazbe nekaterih temeljnih zemljiških 
kategorij glede na relief, tip poselitve, geografski po-
ložaj naselja in število delovnih mest. S simuliranjem 
razvojnih posledic v več tipičnih območjih z različni-
mi razvojnimi možnostmi smo se glede na spontane 
procese opredelili do zaraščanja kmetijskih zemljišč 
in preobrazbe kmetijskih zemljišč v stavbna zemljišča. 
S pomočjo simulacijskega modela smo podali možne 
usmeritve za nadaljnji razvoj podeželja. 

Skupna obdelovalna zemljišča: pokrajina med prete-
klostjo in prihodnostjo
Vodja projekta: D. Perko.
Sodelavci: M. Hrvatin, F. Petek, M. Urbanc.
Temeljni projekt je potekal drugo leto. Ukvarja se s 
skupnimi zemljišči v Sloveniji, ki še niso bila celovito 
raziskana, čeprav so pomembna kulturna dediščina 
slovenskega naroda in s svojo gospodarsko vlogo 
prispevajo k ohranjanju slovenskega podeželja. So 
poseben tip kulturne pokrajine, ki je nastal s součinko-
vanjem razmeroma stalnih naravnih in spremenljivih 
družbenih razmer, zato je za njihovo raziskovanje 
nujno povezovanje naravnih in družbenih zakonitosti. 
Pregledali smo ustrezno domačo in tujo literaturo s 
področja skupnih zemljišč in rabe tal, pridobili, pripra-

vili in obdelali podatkovno bazo za rabo tal v Sloveniji 
ter pripravili in obdelali večino podatkovnih slojev 
skupnih zemljišč v Sloveniji na podlagi digitalnega 
katastrskega načrta. Pripravili in obdelali smo tudi 
petindvajsetmetrski digitalni model višin Slovenije in 
ga prilagodili za povezovanje z ostalimi podatkovnimi 
sloji v okviru geografskega informacijskega sistema. 
Nadaljevali smo s prilagajanjem digitalnih podatkov 
o kamninski podlagi za vso Slovenijo.

Regionalna primerjava spreminjanja poselitvene rabe 
zemljišč med statističnimi regijami v Sloveniji v obdo-
bju 1991–2002 po vzorčnih podeželskih območjih
Vodja projekta: M. Topole.
Sodelavci: D. Bole, F. Petek, P. Repolusk.
Projekt v okviru ciljnega raziskovalnega programa 
Konkurenčnost Slovenije 2000–2006 je potekal tretje 
leto. Na podlagi analiz letalskih in ortofoto posnetkov, 
statističnih podatkov in podatkov, pridobljenih na te-
renu, smo izdelali sintezo o spreminjanju poselitvene 
rabe tal v slovenskih podeželskih naseljih oziroma o 
prostorskih in funkcijskih spremembah v teh nase-
ljih v petnajstletnem obdobju od osamosvojitve leta 
1991 dalje. Pripravili smo končni elaborat in glavne 
rezultate raziskave objavili v reviji Acta geographica 
Slovenica 46/2.

Terminološki slovar urejanja prostora
Vodja projekta: D. Perko.
Sodelavci: D. Kladnik, J. Nared, D. Bole, P. Gašpe-
rič, M. Hrvatin, D. Josipovič, B. Komac, M. Pavšek, 
P. Pipan, M. Ravbar, P. Repolusk, M. Topole, A. Turel 
Faleskini, M. Urbanc, M. Zorn.
Zunanji sodelavci: dr. Marjan Čeh, mag. Samo Drob-
ne, dr. Miran Ferlan, mag. Mojca Foški, mag. Dejan 
Grigillo, Janja Hari, mag. Jelka Hudoklin, Marjeta Hu-
mar, dr. Božo Koler, dr. Drago Kos, Borislava Košmrlj 
- Levačič, dr. Miran Kuhar, dr. Dušan Petrovič, dr. 
Andrej Pogačnik, dr. Anton Prosen, dr. Albin Rakar, 
mag. Irena Selak, Suzana Simič, dr. Franci Steinman, 
dr. Maruška Šubic Kovač, dr. Radoš Šumrada, mag. 
Alma Zavodnik Lamovšek, Tadej Žaucer.
Projekt v okviru ciljnega raziskovalnega programa 
Konkurenčnost Slovenije 2001–2006 oziroma njegove-
ga težišča Uravnotežen regionalni in prostorski razvoj 
ter razvojna vloga okolja je potekal v sodelovanju s 
Fakulteto za gradbeništvo in geodezijo ter podjetjem 
Acer. V letu 2006 je bil poudarek na terminografski 
obdelavi pripravljenega gradiva in pripravi neka-
terih manjkajočih gesel, s čimer je število iztočnic 
naraslo na 2375. Sodelavci Inštituta smo sodelovali 
pri obdelavi okrog 1000 geselskih člankov s področij 
regionalnega planiranja, geologije, fizične geografije, 
družbene geografije, regionalne geografije, demogra-
fije, kmetijstva, prometa, telekomunikacij, energetike, 
prostočasovnih dejavnosti, turizma, naravnih nesreč 
in psihologije.
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Preobrazba pokrajine zaradi posodabljanja kmetijstva 
in spreminjanja poselitvenega vzorca
Vodja projekta: D. Kladnik.
Sodelavci: B. Komac, F. Petek, M. Urbanc, M. Zorn.
Projekt poteka v okviru ciljnega raziskovalnega pro-
grama Konkurenčnost Slovenije 2006–2013. Izvaja 
ga Fakulteta za arhitekturo Univerze v Ljubljani pod 
vodstvom dr. Lucije Ažman Momirski skupaj s soi-
zvajalci Geografskim inštitutom Antona Melika ZRC 
SAZU, Urbanističnim inštitutom Republike Slovenije 
in Kmetijsko-gozdarskim zavodom Nova Gorica Kme-
tijsko-gozdarske zbornice Slovenije. Pokrajinski učinki 
posodabljanja kmetijstva bodo na ravneh vzorčnih 
kmetijskih obratov in naselij preučeni v Goriških brdih, 
Spodnji Savinjski dolini in Suhi krajini.

Učinkovitost in vplivi investicij na regionalni in 
prostorski razvoj
Vodja projekta: M. Ravbar.
Sodelavci: J. Fridl, J. Nared, N. Razpotnik, D. Bole.
Zunanja sodelavca: dr. Žan Oplotnik, dr. France 
Križanič.
Ciljni raziskovalni projekt je v začetni fazi. Sodeluje 
Ekonomski inštitut Pravne fakultete Univerze v Lju-
bljani. Pripravili smo podrobnejšo projektno dokumen-
tacijo in se s skrbnikom pogodbe dogovorili za delitev 
dela. Pristopili smo k analizi investicijskih aktivnosti 
za leto 2005 in oblikovanju metodologije spremljanja 
učinkovitosti in vplivov investicij na regionalni in 
prostorski razvoj. 

Presoja instrumentov in mehanizmov regionalne 
politike
Vodja projekta: D. Perko.
Sodelavci: D. Bole, M. Breg, D. Kladnik, D. Naglič, 
J. Nared, M. Ravbar, M. Urbanc.
Zunanja sodelavca: mag. Andrej Gulič, mag. Damjan 
Kavaš.
Pri ciljnem raziskovalnem projektu, ki je namenjen 
vzpostavitvi sistemov vmesnega in končnega vrednote-
nja aktivnosti s področja regionalne politike v Sloveni-
ji, sodelujeta tudi Inštitut za ekonomska raziskovanja in 
Urbanistični inštitut Republike Slovenije. V prvih dveh 
mesecih dela smo z naročnikom podrobneje opredelili 
cilje projekta in pripravili končno vsebinsko in časovno 
projektno dokumentacijo. 

Dnevna prometna migracija na delovno mesto in 
šolo
Vodja projekta: M. Gabrovec.
Sodelavci: D. Bole, J. Fridl, D. Kladnik, P. Repolusk.
Pri ciljnem raziskovalnem projektu sodelujejo še mari-
borska Fakulteta za gradbeništvo, Urbanistični inštitut 
Republike Slovenije, Pedagoška fakulteta Univerze na 
Primorskem ter ljubljanska Fakulteta za gradbeništvo 
in geodezijo. Cilj projekta je na podlagi analize dnevnih 
potovanj na eni strani in ponudbe javnega potniškega 
prometa na drugi predlagati ukrepe prometne polit-

ke, ki bodo učinkovito pospeševali uporabo javnega 
potniškega prometa. V prvih dveh mesecih izvajanja 
projekta smo na podlagi podatkov popisa prebivalstva 
iz leta 2002 naredili prve analize števila dnevnih voza-
čev na delo in v šolo po občinah v Sloveniji in njihove 
izbire prometnega sredstva.

DIAMONT – Data infrastructure for the Alps: mo-
untain orientated network technology
Vodja projekta: M. Urbanc.
Sodelavci: M. Ferjan, J. Fridl, J. Nared, M. Pavšek, 
D. Perko, F. Petek, P. Pipan, P. Repolusk, M. Ravbar, 
M. Rupert.
DIAMONT je evropski projekt v okviru programa 
INTERREG III B za območje Alp. Sodelovali smo pri 
oblikovanju sklepnega poročila delovnih paketov 5 in 6 
ter zbirali in pripravljali statistične podatke za delovni 
paket 8. Nadgrajevali smo zasnovo delovnega paketa 
10, ki je v naši pristojnosti. Pripravili smo prevode 
štirih številk Obvestil ter zgibank delovnih paketov 5 
in 6. V Ljubljani smo organizirali sestanek projektnih 
partnerjev in se udeležili sestanka v Münchnu. Prav 
tako smo se udeležili zasedanja vseh programov IN-
TERREG III B za območje Alp v Stresi v Italiji. 

R.A.V.E. Space – Raising awareness of values of 
space through the process of education
Vodja projekta: J. Fridl.
Sodelavci: D. Bole, M. Breg, M. Ferjan, M. Gabrovec, 
P. Gašperič, M. Hrvatin, D. Kladnik, B. Komac, J. 
Nared, M. Pavšek, D. Perko, F. Petek, P. Pipan, M. 
Ravbar, P. Repolusk, A. Smrekar, M. Topole, A. Turel 
Faleskini, M. Urbanc, M. Zorn.
Evropski projekt R.A.V.E. Space poteka okviru progra-
ma INTERREG III B CADSES. Izvedli smo številne 
dejavnosti za boljšo ozaveščenost mladih o vredno-
tah prostora ter za dopolnjevanje učnih programov 
osnovnih in srednjih šol z vsebinami prostorskega 
načrtovanja in trajnostnega prostorskega razvoja. 
Analizirali smo obstoječe učne načrte na različnih 
stopnjah izobraževanja, s poudarkom na zastopanosti 
vsebin o prostoru, s pomočjo anketnih vprašalnikov 
smo ugotavljali odnos učiteljev do novih vsebin in 
njihovega vpeljevanja v učne načrte ter sodelovali 
pri seminarjih za učitelje v vseh sodelujočih državah, 
zasnovi učil, novih učnih metod, seriji dvanajstih 
izobraževalnih oddaj, ki jih bodo brezplačno do-
bile šole iz vseh sodelujočih držav, ter predstavitvi 
podrobnejših informacij o projektu in njegovih ak-
tivnostih na medmrežju. 
Udeležili smo se delovnih srečanj v Varšavi in na Krfu, 
v Portorožu pa smo za učitelje osnovnih in srednjih šol, 
ki poučujejo različne predmete, organizirali dvodnevni 
seminar, na katerem smo predstavili nekatere oblike in 
metode dela ter učila, ki bi učence učinkoviteje usmer-
jali k prepoznavanju vrednot prostora, k pravilnemu 
ravnanju z okoljem in k celostnemu razumevanju 
vzrokov in posledic človekovih posegov v prostor. 
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Dvodnevni seminar je potekal v obliki plenarnih 
delavnic ter terenskega in kabinetnega dela v manjših 
skupinah. 

ALPTER – Alpine terraced landscapes
Vodja projekta: D. Kladnik.
Sodelavci: B. Komac, F. Petek, M. Zorn.
ALPTER je evropski projekt v okviru programa IN-
TERREG III B za območje Alp o terasiranih pokrajinah 
v alpskem loku. Sodelujejo ustanove iz Italije, Avstrije, 
Francije, Švice in Slovenije. Nameni in cilji projekta, ki 
ga pri nas koordinira Fakulteta za arhitekturo Univerze 
v Ljubljani, so integralno upravljanje pokrajine s kul-
turnimi terasami, izmenjava dobrih praks na področju 
varstva okolja in promocije terasastih pokrajin, pod-
pora skupnim strategijam za upravljanje območij s 
kulturnimi terasami, nastajanje novih metodologij, 
tehnik in planskih instrumentov za varstvo kulturnih 
pokrajin, krepitev lokalne in regionalne identitete ter 
ozaveščanje prebivalstva o vlogi in pomenu tipične 
pokrajine s kulturnimi terasami. V Sloveniji so bila 
kot vzorčni primer izbrana Goriška brda. Inštitut je 
preučil plazovitost celotne pokrajine ter spremembe 
rabe tal v katastrskih občinah Medana in Kožbana v 
zadnjih dvesto letih.

PLANET CENSE – Planners network for Central 
and South East Europe
Vodja projekta: M. Ravbar.
Sodelavca: D. Bole, D. Josipovič.
PLANET CENSE je evropski projekt v okviru programa 
INTERREG III B CADSES, v katerem sodeluje petnajst 
partnerskih držav, v Sloveniji pa delo koordinira Minis-
trstvo za okolje in prostor Republike Slovenije. Projekt 
je namenjen podpori skupnim strategijam prostorskega 
razvoja in aktivnostim za njihovo uresničevanje. Ob-
likovali smo slovenska stališča in opredelili potenciale 
slovenskih urbanih območij v policentričnem omrežju 
prostora, ki obsega srednjo in jugovzhodno Evropo. 
Osredotočili smo se na implementacijo povezovanja v 
nadnacionalno policentrično urbano omrežje z vidika 
veljavne slovenske zakonodaje. 

Spremembe rabe tal v Sloveniji in na Češkem v 
 zadnjih dvesto letih – primerjalna študija
Vodja projekta: M. Gabrovec.
Sodelavci: F. Petek, Drago Kladnik, M. Urbanc.
Bilateralni projekt na češki strani vodi dr. Ivan Bičík s 
Karlove univerze v Pragi. V obeh državah imamo obse-
žni bazi podatkov o rabi tal za različna leta od začetka 
19. stoletja naprej, ki temeljita na zemljiškem katastru. 
Cilj projekta je ureditev obeh baz na enoten način, ki bo 
omogočal neposredno primerjavo procesov sprememb 
rabe tal v obeh državah. V obeh državah smo namreč 
razvili različne metode za prikazovanje procesov spre-
memb rabe tal. Testirali smo slovenske metode na čeških 
podatkih in obratno. Na podlagi analize tega testiranja 
načrtujemo izboljšanje teh metod in morebitno izdelavo 

nove skupne metodologije. Sodelovanje s Češko na po-
dročju rabe tal smo dopolnili s sodelovanjem z Univerzo 
v Čeških Budjejovicah v okviru češko-avstrijsko-slo-
venskega projekta, ki ga je financiral Austrian Science 
and Research Liaison Office iz Brna.

Primerjava kartiranja snežnih plazov, protilavinskih 
ukrepov in objektov ter ugotavljanje njihove primer-
nosti in uporabnosti v gorskih območjih Julijskih Alp 
(SZ Slovenija) in Rize-Sivrikaya (SV Turčija) 
Vodja projekta: M. Ravbar.
Sodelavci: B. Komac, M. Pavšek, P. Pipan, M. Zorn. 
Slovensko-turški bilateralni projekt s področja snežnih 
plazov je potekal prvo leto. Turški partner je Oddelek 
za raziskovanje snežnih plazov (ÇAGEM), ki deluje 
v okviru Direktorata za naravne nesreče (AFET) s 
sedežem v Ankari. Prva obojestranska obiska v prvem 
letu triletne bilaterale sta bila namenjena predvsem spo-
znavanju lavinske problematike in njenim posebnostim 
v obeh sodelujočih državah ter medsebojni primerjavi. 
V Turčiji smo bili 17. in 26. 5., ko smo obiskali turške 
ustanove, ki se ukvarjajo z lavinsko tematiko, in si 
ogledali nekatera plazovita območja v kopnih raz-
merah, ter med 15. in 24. 11., ko smo si ogledali del 
plazovitih območij v zimskih razmerah in se seznanili 
z nekaterimi primeri protilavinskih objektov. 

Center odličnosti FABRICA – geografija Krasa
Vodja projekta: D. Perko.
Sodelavci: J. Fridl, M. Hrvatin, B. Komac, F. Petek, 
M. Urbanc, M. Zorn.
Geografija Krasa je del projekta Kras v okviru centra 
odličnosti Fabrica. Sestavljajo ga sklopi Kamnine in 
relief, Raba tal, Ljudje in Kartografija.
V okviru sklopa Kamnine in relief smo pridobivali po-
datke o naravnogeografskih sestavinah obravnavanega 
območja (relief, podnebje, vode, prsti in kamnine). 
Nekatere sestavine smo ovrednotili z vidika ciljev pro-
jekta in gradivo pripravili za nadaljnje delo. Pripravili 
smo besedilo in fotografije za spletno stran projekta. 
V okviru sklopa Raba tal smo pregledali obstoječe 
podatkovne baze in literaturo. Osnovne podatkovne 
baze po katastrskih občinah smo zbrali za leta 1825, 
1900 in 2004. Poleg tega smo začeli s terenskim delom 
na temo ugotavljanja ostankov skupnih zemljišč na 
Krasu ter pripravili prva gradiva za internetne strani. V 
okviru sklopa Ljudje smo natančno opredelili vsebine, 
oblikovali seznam zemljevidov ter začeli z zbiranjem 
podatkov in nekaterimi analizami. V sklopu Kartogra-
fija smo pripravili podlage in smernice za tematske 
zemljevide, ki bodo nastali z dodajanjem vsebin na 
pripravljeno podlago. 

Izboljšanje življenja v Mestni občini Ljubljana z vidika 
spreminjanja kvalitete stanovanjskih razmer in intra-
urbanih migracij 
Vodja projekta: D. Josipovič.
Sodelavec: P. Repolusk. 

dr. M. Topole

A. Turel Faleskini

mag. M. Urbanc

M. Zorn
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Raziskava obravnava osnovne socioekonomske in 
demografske razvojne trende posameznih območij 
Mestne občine Ljubljana med zadnjima dvema popi-
soma prebivalstva leta 1991 in 2002. Ovrednotili smo 
kakovost bivalnega okolja posameznih delov mesta 
glede na socialno, ekonomsko, etnično in demografsko 
sestavo prebivalstva ter značilnosti stanovanj. Poseb-
no pozornost smo namenili značilnostim migracij in 
migrantov med posameznimi deli Ljubljane. Analize 
kažejo, da se bivalno okolje nekaterih delov Ljubljane 
slabša, kar še posebej velja za blokovska naselja, zgra-
jena do leta 1980, kjer se povečuje delež ostarelih, manj 
izobraženih in priseljenih iz tujine. Značilen je trend 
odseljevanja socialno krepkejših skupin prebivalstva 
na obrobje mesta. V osrednjem delu mesta se število 
prebivalcev še vedno zmanjšuje.

Odlagališča odpadkov na vodovarstvenem območju, 
pomembnem za oskrbo MOL-a s pitno vodo
Vodja projekta: A. Smrekar.
Sodelavci: D. Bole, M. Breg, J. Fridl, P. Gašperič, 
B. Komac, M. Pavšek, I. Rejec Brancelj, P. Pipan, 
M. Zorn.
Na ožjih vodovarstvenih območjih vodnih virov, po-
membnih za oskrbo Mestne občine Ljubljane s pitno 
vodo, smo našli in preučili kar 1586 divjih odlagališč 
odpadkov, od tega na Ljubljanskem polju 1445, Iškem 
vršaju 104 in območjih lokalnih vodnih virov 37. Nji-
hova skupna površina je 128.056 m2, prostornina pa 
220.071 m3. Na pregledanem območju smo evidentirali 
še 100 gramoznic, 58 obvestilnih tabel in 57 ovir. Dve 
tretjini odpadkov je gradbenega izvora. Med vsemi 
odpadki je dobra sedmina nevarnih. Ogled odpadkov 
in analize odvzetih vzorcev kažejo, da nevarnih snovi 
ni veliko, čeprav so določena grožnja za podtalnico, 
predvsem v smislu njenega onesnaževanja z organ-
skimi snovmi. Z upoštevanjem zakonskih določil in s 
strokovno analizo pridobljenih podatkov smo na pod-
lagi ocen štirih ločenih vsebinskih sklopov pripravili 
metodologijo za določanje skupin odlagališč glede na 
njihovo potencialno nevarnost za onesnaženje vodnega 
vira in za vsako skupino predlagali način sanacije.

Vrtičkarstvo v Mestni občini Ljubljana kot vir onesna-
ževal v tleh, pridelani hrani in podzemni vodi
Vodja projekta: A. Smrekar.
Sodelavci: D. Bole, M. Breg, B. Erhartič, D. Kladnik.
Pri projektu sta sodelovala Kmetijski inštitut Slovenije 
kot nosilna ustanova in Javno podjetje Vodovod – Ka-
nalizacija. Vrtičkarska dejavnost je nastala zaradi so-
cialno-ekonomskih potreb človeka v urbanem okolju, 
potrebe, da se meščani ponovno »približajo naravi«, 
pridelajo in uživajo »domačo in zdravo« hrano ter 
zaradi razvedrila. V Ljubljani je ta dejavnost povsem 
nepregledna, zato problematiko obravnavamo z oko-
ljevarstvenega, zdravstvenega ter upravno-planerskega 
vidika. Anketirali smo 300 vrtičkarjev in ugotavljali 
njihovo poznavanje kmetovanja z uporabo gnojil in 

zaščitnih sredstev, njihov odnos do zdrave hrane in 
okolja na splošno ter njihovo morebitno pripravljenost 
na preselitev vrtička na drugo lokacijo.

Demografske analize občine Šoštanj
Vodja projekta: P. Repolusk.
Sodelavec: D. Josipovič.
Raziskave so zajele osnovne demografske značil-
nosti in procese: spremembe števila prebivalcev 
in geografske razporeditve prebivalstva, starostno 
in spolno sestavo, rodnostne značilnosti, selitve in 
družbenogospodarsko sestavo. Izdelali smo tri razli-
čice demografskih projekcij. Posebno pozornost smo 
namenili podeželskim, hribovitim in depopulacijskim 
območjem, vlogi zdomstva in suburbanizacije ter 
razvoju mestnega prebivalstva.

Izdelava standardov dostopnosti do javnega potni-
škega prometa in splošnih prevoznih pogojev za 
avtobusne prevoznike
Vodja projekta: M. Gabrovec.
Sodelavci: D. Bole, M. Breg, P. Pipan.
Raziskovalni projekt, ki ga je financiralo Ministrstvo 
za promet, smo izdelali skupaj z Agencijo za promet 
iz Ljubljane. Variantno smo predlagali standarde do-
stopnosti do javnega potniškega prometa v Sloveniji. 
Osnova za predlog standardov dostopnosti je analiza 
mobilnosti prebivalstva. Standarde dostopnosti smo 
variantno predlagali z določitvijo prostorske in časovne 
oddaljenosti do postajališč javnega prometa in pogo-
stnostjo voženj na teh postajališčih. Da bi ugotovili, ko-
likšen delež prebivalstva v Slovenji ima ustrezen dostop 
do javnega potniškega prometa skladno s postavljeni 
standardi, smo analizirali ponudbo javnega potniškega 
prometa. Izračunali smo delež prebivalstva, ki je od naj-
bližjega avtobusnega postajališča z ustreznim številom 
dnevnih voženj oddaljen 1000 ali 500 metrov.

Izdelava strokovnih podlag za reorganizacijo lavinske 
službe
Vodja projekta: M. Pavšek. 
Sodelavci: B. Komac, M. Hrvatin, M. Zorn. 
Reliefno razgibano in pokrajinsko raznoliko Slovenijo 
na stiku štirih velikih naravnogeografskih območij 
ogrožajo številne naravne nesreče, med njimi tudi 
snežni plazovi. Ti ogrožajo predvsem obiskovalce in 
uporabnike neposeljenih območij ter tamkajšnjo infra-
strukturo, še posebej vse vrste komunikacij in nekatere 
turistične zmogljivosti. Večino časa niso problematični, 
povsem drugače pa je v primeru snežnih zim ali ob 
izjemnih padavinskih dogodkih. Glede na značilnosti 
podnebnih sprememb je tudi v prihodnje pričakovati 
lavinske dogodke, ki bodo sicer redkejši, a v primeru 
pojava glede na pričakovano povečanje intenzitete 
padavinskih skrajnosti toliko bolj izraziti. Pri snežnih 
plazovih so najbolj učinkoviti preventivni ukrepi, ka-
terih sestavni del je tudi lavinska služba. Njena glavna 
naloga v času snežnih razmer je monitoring snežnih 
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plazov, izobraževanje širše javnosti z lavinskimi vsebi-
nami ter obveščanje in opozarjanje o stopnji nevarnosti 
proženja snežnih plazov. Med njene temeljne naloge 
spada tudi vzdrževanje lavinskega katastra in izdaja 
strokovnih ocen za predvidene posege na lavinsko 
ogroženem površju. Izdelava strokovnih podlag, ki jo 
je naročila Agencija Republike Slovenije za okolje Mi-
nistrstva za okolje in prostor, je namenjena predvideni 
vzpostavitvi sodobne lavinske službe, kot jo poznajo 
v sosednjih alpskih državah, ter izvajanju nekaterih 
lavinskih meritev in preizkusov v okviru trenutne 
mreže opazovalnih postaj Urada za meteorologijo. V 
prvi fazi smo opredelili predvsem trenutne probleme na 
tem področju ter določili najpomembnejša izhodišča in 
cilje za optimalno delovanje tovrstne službe. 

Enciklopedija Alpe
Vodja projekta: M. Zorn.
Sodelavci: J. Fridl, M. Gabrovec, M. Hrvatin, B. 
Komac, M. Orožen Adamič, M. Pavšek, D. Perko, F. 
Petek, M. Topole, M. Urbanc.
Zunanja sodelavca: mag. Borut Peršolja, Špela Komac 
Sušnik.
Z izidom dveh zvezkov enciklopedije o Alpah na več 
kot 1200 straneh smo sklenili mednarodni projekt 
francoske založbe Glénat z naslovom Dictionnaire 
encyclopédique des Alpes, pri katerem je sodelovalo 
več kot 250 avtorjev iz vseh alpskih držav. Prvi zvezek 
ima naslov Dictionnaire in vsebuje prek 3500 gesel, 
drugi zvezek pa nosi naslov Encyclopédie in vsebuje 
prek 90 daljših tematskih prispevkov o Alpah. Projekt 
se bo nadaljeval z izidom italijanskega in nemškega 
prevoda ter francoske žepne različice.

Svetovna zgodovina
Vodja projekta: D. Kladnik.
V okviru zbirke Enciklopedija za vedoželjne Prešer-
nove družbe iz Ljubljane smo sodelovali pri pripravi 
knjige o svetovni zgodovini. Opravili smo podomačitev 
zemljepisnih imen za okrog 100 zemljevidov. V posa-
mezne zemljevide smo ustrezne zapise tudi vnesli.

Posavje in Posotelje (enciklopedični priročnik za 
popotnika)
Vodja projekta: D. Kladnik.
Sodelavci: D. Bole, M. Pavšek, D. Perko.
Pri pripravi zadnjega od priljubljenih turističnih 
priročnikov v zbirki Slovenija total, ki ga je izdala 
in založila Založba ZRC, smo sodelovali pri pripravi 
besedil, vsebinski in jezikoslovni ureditvi besedila ter 
izboru in ureditvi fotografskega gradiva.

Popisni atlas Slovenije 2002
Vodja projekta: J. Fridl.
Sodelavci: D. Josipovič, D. Kladnik, M. Orožen Ada-
mič, D. Perko, M. Ravbar, P. Repolusk, M. Urbanc.
Pri Popisnem atlasu 2002, katerega naročnik je Sta-
tistični urad Republike Slovenije, smo največ časa 

namenili terminografskemu in vsebinskemu uskla-
jevanju besedil ter vsebinskim popravkom sto dveh 
tematskih zemljevidov. V ArcGIS-u smo pripravili 
podatkovne sloje s topografskimi elementi, in sicer: 
relief, državno mejo, naselja in morje, ki se bodo kot 
topografska podlaga pojavljali na vseh zemljevidih. 
Prikaz njihove tematske vsebine je bil v fazi dokonč-
nega oblikovanja. 

Atlantica
Vodja projekta: D. Kladnik.
Zunanji sodelavci: mag. Senja Požar, Jure Medvedšek, 
dr. Franc Lovrenčak, dr. Sabina Popit.
Mladinska knjiga bo v sodelovanju z založbo Bertel-
smann izdala knjigo Atlantica: Veliki satelitski atlas 
sveta. Hkrati s slovensko izdajo se pripravljajo še 
hrvaška, srbska, makedonska in bolgarska različica. Na 
Inštitutu smo izdelali izhodišča in napotke za doma-
čenje zemljepisnih imen v vseh jezikovnih različicah 
atlasa, za slovensko pa smo pripravili še podroben 
seznam podomačenih imen in redakcijo gradiva v da-
toteki z zemljepisnimi imeni. Zlasti podrobno sta bili 
pregledani Severna in Južna Amerika. Opravljene so 
bile že tudi prve korekture kartografskega gradiva.

Zemljevid Slovenija v merilu 1 : 400.000
Vodja projekta: J. Fridl.
Sodelavec: D. Perko.
V okviru sodelovanja z založbo National Geographic 
Society in Založbo Rokus smo po tipologiji Natio-
nal Geographic Society pripravili splošni zemljevid 
Slovenije v merilu 1 : 400.000, ki je najprej izšel kot 
priloga revije National Geographic Junior, nato pa še 
kot priloga revije National Geographic Slovenija. 

Zemljevid Evropa
Vodja projekta: D. Kladnik.
Sodelavec: D. Perko.
V okviru sodelovanja z založbo National Geographic 
Society smo za revijo National Geographic Slovenija 
pripravili prenovljeni splošni zemljevid Evrope.

Pregled zemljepisnih imen na vojaškem zemljevidu 
avstrijske Koroške (1763–1787)
Vodja projekta: M. Zorn.
Zunanja sodelavka: Vesna Logar Zorn.
Nadaljevali smo s projektom Josephinische Landesa-
ufnahme 1763–1787 für das Gebiet des Bundeslandes 
Kärnten (Republik Österreich) oziroma Koroška na 
vojaškem zemljevidu, ki ga vodi dr. Vincenc Rajšp s 
Slovenskega znanstvenega inštituta na Dunaju.

Državna pregledna karta Republike Slovenije v me-
rilu 1 : 250.000
Vodja projekta: D. Kladnik.
Sodelavec: D. Perko.
Zunanje sodelavke: dr. Metka Furlan, mag. Alenka 
Gložančev, dr. Alenka Šivic-Dular.
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Na nastajajočem standardiziranem zemljevidu Slove-
nije v merilu 1 : 250.000, ki ga bo izdelal Geodetski 
inštitut Slovenije in izdala Geodetska uprava Republike 
Slovenije, smo skladno z razpoložljivimi viri in usmeri-
tvami Komisije za zemljepisna imena Vlade Republike 
Slovenije z vidika pravilnosti in ustreznosti zapisa 
pregledali zemljepisna imena na ozemlju Slovenije in 
na ozemljih sosednjih držav Avstrije, Italije, Hrvaške 
in Madžarske. Skupaj s predlaganimi redakcijskimi 
posegi in izboljšavami smo oblikovali seznam pripomb 
z več kot 600 enotami.

Standardizacija imen svetovnih upravnih enot
Vodja projekta: D. Kladnik.
Sodelavec: D. Perko.
Za Komisijo za standardizacijo zemljepisnih imen 
Vlade Republike Slovenije smo začeli pripravljati 
standardizacijo slovenskih imen svetovnih upravnih 
enot v okviru svetovnega standarda ISO 3166-2. 
Prevedli smo uvodni, tehnični del tega standarda ter 
pripravili prevod posameznih imen upravnih enot na 
podlagi tradicije dozdajšnje rabe. Predlog vključuje 
minimalno in maksimalno različico slovenjenja tovr-
stnih zemljepisnih imen.

Spremljanje dela Komisije za standardizacijo zemlje-
pisnih imen
Vodja projekta: M. Topole.
Sodelavci: D. Kladnik, M. Orožen Adamič, D. Perko.
Ker je bil konec leta 2005 predsednik komisije dr. 
Milan Orožen Adamič imenovan za veleposlanika v 
Zagrebu, je njegovo delo v letu 2006 začasno prevzel 
dr. Drago Perko. Komisija se je sestala petkrat. Prejela 
je 43 dopisov ustanov in posameznikov, odposlala pa 
jih je 40. Končala je večletno izdelavo seznama imen 
za zemljevid Slovenije v merilu 1 : 250.000. Njena 
Podkomisija za imena držav se je sestala petkrat in 
pripravila predlog uradnih polnih in uradnih kratkih 
imen držav ter odvisnih ozemelj. Oblikovana je bila 
tudi Podkomisija za SIST ISO 3166-2 oziroma za 
imena na ravni NUTS 1. Članica KSZI Marija Brnot 
se je udeležila 23. zasedanja UNGEGN-a, ki je bilo od 
28. 3. do 4. 4. na Dunaju. Komisija za standardizacijo 
zemljepisnih imen je, kot vsako leto, pripravila izčrpen 
elaborat Izvedba strokovno-operativnih del za Komisijo 
za standardizacijo zemljepisnih imen v letu 2006, ki 
vsebuje zapisnike sestankov s prilogami ter kopije 
prejetih in poslanih dopisov, dokazil o mednarodnem 
sodelovanju, dokumentov ter znanstvenih in strokovnih 
prispevkov članov komisije.

DRUGO DELO In DEjAVnOSTI

• M. Breg je nadomestna članica Sosveta za statisti-
ko naravnih virov in okolja pri Statističnem uradu 
Republike Slovenije.

• D. Bole je tajnik Zveze geografskih društev Slove-
nije ter član evropskega izobraževalnega projekta 
FUTURE (Future Urban Research in Europe) in 
skupine PlaNet, ki povezuje mlade raziskovalce 
s področja prostorskega načrtovanja. Bil je član 
organizacijskega odbora 3. Melikovih geografskih 
dnevov.

• J. Fridl je članica uredniškega odbora knjige Popisni 
atlas Slovenije 2002. V okviru projekta R.A.V.E. 
Space je vodila organizacijo seminarja za učitelje 
v Portorožu.

• M. Gabrovec je član uredniškega odbora revij 
Acta geographica Slovenica/Geografski zbornik in 
Geografski vestnik, predsednik znanstvenega sveta 
Geografskega inštituta Antona Melika ZRC SAZU, 
podpredsednik Zveze geografskih društev Sloveni-
je, član nadzornega odbora Geomorfološkega dru-
štva Slovenije in komisije Land use/Cover changes 
pri Mednarodni geografski zvezi. Bil je predsednik 
programskega odbora 3. Melikovih geografskih 
dnevov in je član programskega odbora konference 
»Človek v srednjeevropskih pokrajinah: pokrajina 
in spremembe rabe tal v obmejnih regijah«, ki jo 
organizira komisija Land use/Cover changes pri 
Mednarodni geografski zvezi.

• P. Gašperič je upravnik in član uredniškega odbora 
revije Geografski obzornik, Komisije za tisk Zve-
ze geografskih društev Slovenije in Komisije za 
finančnogospodarska vprašanja Zveze geografskih 
društev Slovenije.

• D. Kladnik je član Komisije za standardizacijo ze-
mljepisnih imen Vlade Republike Slovenije in njene 
Podkomisije za imena držav, predsednik Podkomisi-
je za zemljepisna imena in geografsko terminologijo 
Zveze geografskih društev Slovenije, član delovne 
skupine za eksonime pri UNGEGN-u (United 
nations group of experts on geographical names), 
član Komisije za tisk Zveze geografskih društev 
Slovenije, urednik zbirke Vodniki Ljubljanskega 
geografskega društva, sourednik knjig Terminološki 
slovar urejanja prostora in Popisni atlas Slovenije 
2002, urednik in pisec 18 geografskih prispevkov 
na 635. strani teleteksta Televizije Slovenija in član 
uredniškega odbora revije Geografski obzornik.

• B. Komac je urednik revije Acta geographica 
Slovenica/Geografski zbornik, tajnik Geomorfolo-
škega društva Slovenije in blagajnik Komisije za 
finančnogospodarska vprašanja Zveze geografskih 
društev Slovenije.

• J. Nared je sourednik monografije Geografski 
informacijski sistemi v Sloveniji, član organizacij-
skega odbora istoimenskega simpozija in simpozija 
»Regionalni razvoj v Sloveniji« ter član Sosveta za 
regionalno statistiko pri Statističnem uradu Repu-
blike Slovenije.

• M. Orožen Adamič je predsednik Komisije za 
standardizacijo zemljepisnih imen Vlade Republike 
Slovenije, član Podkomisije za zemljepisna imena 
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in geografsko terminologijo Zveze geografskih dru-
štev Slovenije, vodja Delovne skupine za eksonime 
pri UNGEGN-u (United nations group of experts 
on geographical names), član Delovne skupine za 
podatkovne zbirke in imenike zemljepisnih imen 
pri UNGEGN-u in urednik njenih spletnih strani, 
član znanstvenega sveta Geografskega inštituta 
Antona Melika ZRC SAZU ter član uredniškega 
odbora revije Acta geographica Slovenica/Geo-
grafski zbornik, uredniškega odbora revije Ujma, 
Nacionalne komisije za kvaliteto visokega šolstva 
in Statističnega sveta Republike Slovenije. Vodi 
Komisijo za kakovost Fakultete za humanistične 
študije v Kopru in Komisijo za spodbujanje in spre-
mljanje kakovosti izobraževalnega, raziskovalnega 
in umetniškega dela Univerze na Primorskem. 

• M. Pavšek je član uredniškega odbora revije Geo-
grafski obzornik, Podkomisije za reševanje izpod 
plazov Gorske reševalne službe Slovenije, Komi-
sije za snežne plazove pri Ministrstvu za okolje in 
prostor, Komisije za zagotovitev pogojev za delo 
pripadnikov službe za proženje snežnih plazov 
Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje 
pri Ministrstvu za obrambo ter zunanji sodelavec 
Katedre za gorništvo Fakultete za šport. Tedensko 
pripravlja geografsko obarvane prispevke za rubriko 
Vreme in ljudje v prilogi Prosti čas časopisa Dnev-
nik, na radiu Dur pa za kontaktno oddajo Vremenski 
kotliček.

• D. Perko je urednik knjižne zbirke Geografija 
Slovenije in revije Geografski vestnik, sourednik 
monografij Geografski informacijski sistemi v 
Sloveniji, Terminološki slovar urejanja prostora in 
Popisni atlas Slovenije 2002 ter član uredniškega 
odbora revije Acta geographica Slovenica/Geograf-
ski zbornik, revije National Geographic Slovenija 
in publikacije Poročilo o delu ZRC SAZU. Je član 
založniškega sveta Založbe ZRC, izdajateljskega 
sveta revije National Geographic Junior, Komisije 
za standardizacijo zemljepisnih imen Vlade Re-
publike Slovenije in njene Podkomisije za imena 
držav, Komisije za tisk Zveze geografskih društev 
Slovenije, Podkomisije za zemljepisna imena in 
geografsko terminologijo Zveze geografskih dru-
štev Slovenije ter znanstvenega sveta Geografskega 
inštituta Antona Melika ZRC SAZU.

• F. Petek je član komisije Land use/Cover changes pri 
Mednarodni geografski zvezi in član Disciplinske 
komisije Zveze geografskih društev Slovenije.

• P. Pipan je referent za ekskurzije po Sloveniji pri 
Ljubljanskem geografskem društvu. Sodeloval je pri 
organizaciji 3. Melikovih geografskih dnevov in se 
udeležil 15. mednarodne letne konference »Society 
for Risk Analysis-Europe« v Ljubljani, 11.–13. 9. 

• M. Ravbar je podpredsednik znanstvenega sveta 
ZRC SAZU in znanstvenega sveta Geografskega 
inštituta Antona Melika ZRC SAZU, član sveta 
Urada za prostorsko planiranje pri Ministrstvu za 

okolje in prostor, delovne skupine za oblikovanje 
pokrajin, uredniškega odbora revije Acta geographi-
ca Slovenica/Geografski zbornik in IB-revije za 
trajnostni razvoj. Bil je član programskega odbora 
3. Melikovih geografskih dnevov.

• P. Repolusk je član sosveta za statistiko prebival-
stva pri Statističnem uradu Republike Slovenije 
(dopolnjevanje programa statističnih raziskovanj 
za obdobje 2003–2007) in član Nadzornega odbora 
Zveze geografskih društev Slovenije. Sodeluje v 
slovensko-hrvaškem projektu Populacijska dina-
mika ob slovensko-hrvaški meji: primer širšega 
obkolpskega prostora. Udeležil se je mednarodne 
konference »Mobilnost delavcev – kako naprej?«, 
Evropsko leto mobilnosti delavcev 2006, Ljubljana, 
17. 11.

• A. Smrekar je podpredsednik Ljubljanskega geo-
grafskega društva, predsednik Komisije za ekolo-
gijo in varstvo okolja na državnem srečanju mladih 
raziskovalcev Slovenije pod okriljem Zveze za 
tehnično kulturo Slovenije in predsednik Komisije 
za zemljepis na regijskem srečanju ljubljanskih 
mladih raziskovalcev, član Sosveta za statistiko 
naravnih virov in okolja pri Statističnem uradu 
Republike Slovenije ter član Komisije za gradbene 
zadeve ZRC SAZU.

• M. Topole je članica znanstvenega sveta Geograf-
skega inštituta Antona Melika ZRC SAZU in tajnica 
Komisije za standardizacijo zemljepisnih imen 
Vlade Republike Slovenije.

• M. Urbanc je urednica spletnih strani Geograf-
skega inštituta Antona Melika ZRC SAZU, Zveze 
geografskih društev Slovenije in Ljubljanskega 
geografskega društva, članica uredniškega odbora 
revije Geografski obzornik, predsednica Komisije 
za priznanja Zveze geografskih društev Slovenije, 
članica Komisije za tisk Zveze geografskih društev 
Slovenije ter nacionalna delegatka pri »The Perma-
nent European conference for the study of the rural 
landscape«. 

• M. Zorn je predsednik Komisije za finančnogo-
spodarska vprašanja ter član Komisije za tisk in 
Izvršilnega odbora Zveze geografskih društev 
Slovenije. Je upravnik in član uredniških odborov 
znanstvenih revij Geografski vestnik in Acta geo-
graphica Slovenica/Geografski zbornik. 

ZnAnSTVEnI SESTAnKI

• Avalanches in Turkey. Znanstvena predavanja 
turških strokovnjakov za snežne plazove v okviru 
bilateralnega projekta Primerjava kartiranja snežnih 
plazov, protilavinskih ukrepov in objektov ter ugota-
vljanje njihove primernosti in uporabnosti v gorskih 
območjih Julijskih Alp (SZ Slovenija) in Rize-Si-
vrikaya (SV Turčija) v sodelovanju z Oddelkom za 
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raziskovanje snežnih plazov Direktorata za naravne 
nesreče (Ankara, Turčija), Ljubljana, 20. 1.

• 3. Melikovi geografski dnevi: Narava proti družbi? v 
sodelovanju z Zvezo geografskih društev Slovenije, 
Ljubljana, 11.–12. 5.

• Geografski informacijski sistemi v Sloveniji 2005–
2006. 8. bienalni simpozij, soorganizatorji: Inštitut 
za antropološke in prostorske študije ZRC SAZU, 
Zveza geografskih društev Slovenije in Zveza ge-
odetov Slovenije, Ljubljana, 26. 9. 

MUZEj, KnjIžnICA In ZbIRKE

Zemljepisni muzej
Vodja: P. Gašperič.
Zemljepisni muzej pridobiva, hrani in ureja karto-
grafsko, slikovno in arhivsko gradivo ter pripravlja 
razstave. Kartografska zbirka obsega zemljevide raz-
ličnih vsebin in meril od 16. stoletja do danes. Največ 
je tematskih in topografskih zemljevidov ter šolskih 
stenskih zemljevidov in atlasov. Večina gradiva se na-
naša na slovensko ozemlje in sosednje dežele. Slikovna 
zbirka obsega razglednice in fotografije slovenskih 
krajev in pokrajin ter manjše število bakrotiskov. Zbir-
ka statističnih podatkov za slovensko ozemlje obsega 
arhivsko pisno in statistično gradivo o Sloveniji. V 
dvorani Zemljepisnega muzeja na Gosposki ulici 16 
se je zvrstilo več kot sto prireditev, srečanj, posvetov 
in predstavitev. Od 17. do 28. 7. smo gostili počitniške 
delavnice za otroke, ki jih je pripravilo več inštitutov 
ZRC SAZU in nekaj posameznikov. Sredi leta se je 
Zemljepisni muzej preselil v obnovljeni prostor na 
Novem trgu 2. Prostor združuje pisarniški, študijski, 
predstavitveni in arhivski del. V drugi polovici leta so 
bila izvedena manjša zaključna dela, v decembru pa so 
bile nameščene varnostne ograje na oknih. Nadaljevali 
smo urejanje kartografskega gradiva.

Zemljepisna knjižnica
Vodja: M. Topole.
V knjižnici je bilo skupno 255 obiskovalcev. 232 
obiskovalcev si je izposodilo 279 zvezkov v čitalnici, 
23 obiskovalcev pa 54 enot na dom. Na novo sta bili 
signirani 502 knjižnični enoti. Večino smo pridobili z 
zamenjavo in manjši del z nakupom, nekaj knjig pa 
smo dobili kot darila. Razpoložljivi prostor za knjižni 
fond smo popolnoma zapolnili. Izpopolnjevali smo bi-
bliografije starejših raziskovalcev Inštituta za obdobje 
pred letom 1991, ko se prispevki še niso sistematično 
vpisovali v Kooperativni online bibliografski sistem 
COBISS.

Kartografska zbirka
Vodja: M. Ferjan.
Zbirka vsebuje vse temeljne topografske zemljevide 
Slovenije v merilu 1 : 5000 oziroma 1 : 10.000 in 1 : 

25.000 ter množico tematskih zemljevidov, ki se stal-
no dopolnjujejo in so temelj za izgradnjo inštitutskih 
geografskih informacijskih sistemov in zbirk. Je najob-
sežnejša zbirka tematskih zemljevidov v Sloveniji. V 
tem letu se je zbirka povečala za 23 kupljenih enot in 
91 novih digitalnih tematskih zemljevidov, ki smo jih 
izdelali na Inštitutu. Izposojenih je bilo 114 zemljevi-
dov, večinoma topografskih zemljevidov v merilu 1 : 
25.000. Nadaljevala se je prostorska stiska kartografske 
zbirke. Zemljevidi so sicer sistematično shranjeni v več 
kot tridesetih kovinskih ognjevarnih omarah za viseče 
zemljevide ter precej kovinskih in drugih dostropnih 
predalnih omarah, vendar pa so omare razporejene 
po več hodnikih in sobah ter v kleti, kar zelo otežuje 
iskanje in sposojanje zemljevidov, nekateri zemljevidi 
pa so praktično nedostopni. Nadaljevali smo selitev 
dela zbirke iz kletnih prostorov Inštituta na Gosposki 
ulici 13 v prostore Inštituta v 2. nadstropju na Trgu 
francoske revolucije 7. Najdragocenejše zemljevide 
smo preselili v zavarovane prostore Zemljepisnega 
muzeja na Novem trgu 2.

Geografska zbirka
Vodja: P. Gašperič.
Geografska zbirka je nadgradnja več večjih in nekaj 
manjših zbirk, ki so nastajale vse od ustanovitve In-
štituta, leta 1999 pa smo jih s pomočjo geografskega 
informacijskega sistema začeli združevati v enotno 
zbirko. Je temeljna podatkovna, kartografska in slikov-
na baza za inštitutska raziskovanja. Njena organizacija 
omogoča sodelovanje s podobnimi podatkovnimi zbir-
kami v tujini in na medmrežju. Zbirko pripravljamo in 
dopolnjujemo tako, da jo lahko neposredno povežemo 
s podatkovnimi sloji geografskega informacijskega 
sistema in z grafičnimi sloji digitalnih tematskih 
zemljevidov. Zbirka je zgrajena hierarhično. Na vrhu 
je Slovenija kot celota, na nižji ravni so slovenske 
makroregije, še na nižji slovenske mezoregije, nato 
mikroregije in nato še prostorske enote ali objekti 
najnižje ravni, na primer Triglavski ledenik. V letu 
2006 smo nadaljevali digitalizacijo starega gradiva, 
ki obsega podatke, slike, zemljevide, letalske in dru-
ge posnetke, terenske zapiske, zemljepisna imena in 
podobno. Številčne podatke v računalnik vnašamo 
klasično z vpisom, slikovne podatke pa skeniramo z 
natančnostjo vsaj 300 pik na palec (rastrski zapis), kar 
omogoča tudi njihovo tiskanje, ali pa digitaliziramo z 
digitalizatorjem (vektorski zapis). Vsi digitalizirani 
podatki so geokodirani glede na zemljepisno širino in 
dolžino ter nadmorsko višino.

PUbLIKACIjE InšTITUTA

• Aleš Smrekar, Zavest ljudi o pitni vodi. Ljubljana: 
Založba ZRC, ZRC SAZU, 166 str. (Geografija 
Slovenije, 12, ur. Drago Perko).
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• Blaž Komac, Dolec kot značilna reliefna oblika 
dolomitnega površja. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC 
SAZU, 171 str. (Geografija Slovenije, 13, ur. Drago 
Perko).

• Acta geographica Slovenica/Geografski zbornik 
46/1. Ur. Blaž Komac. Ljubljana: Založba ZRC, 
ZRC SAZU, 134 str.

• Acta geographica Slovenica/Geografski zbornik 
46/2. Ur. Blaž Komac. Ljubljana: Založba ZRC, 
ZRC SAZU, 160 str.

• Geografski informacijski sistemi v Sloveniji 2005–
2006. Ur. Drago Perko, Janez Nared, Marjan Čeh, 
David Hladnik, Marko Krevs, Tomaž Podobnikar, 
Radoš Šumrada. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC 
SAZU, 325 str.

MEDnARODnO SODELOVAnjE

• Accademia Europea di Bolzano EURAC (Evrop-
ska akademija v Bolzanu), Bolzano/Bozen, Italija: 
projekt DIAMONT.

• Afet Ýţleri Genel Müdürlüđü, Çýđ Araţtýrma-
Geliţtirme, Etüd ve Önlem Ţube Müdürlüđü (Ge-
neralni direktorat za naravne nesreče, Oddelek za 
raziskovanje snežnih plazov in varstvo pred njimi), 
Ankara, Turčija: slovensko-turški projekt o snežnih 
plazovih.

• Akadmie für Raumplanung und Landesplanung 
ARL (Akademija za regionalno in prostorsko pla-
niranje), Hannover, Nemčija: urbana geografija, 
regionalno planiranje.

• Bosch & Partner GmbH, München, Nemčija: pro-
jekt DIAMONT.

• Central European Initiative CEI (Srednjeevropska 
pobuda), Trst, Italija: projekt R.A.V.E. Space.

• Das Bayerische Staatsministerium für Umwelt, 
Gesundheit und Verbraucherschutz (Bavarsko mini-
strstvo za okolje, zdravstvo in varstvo potrošnikov), 
München, Nemčija: podatkovne baze za projekt 
DIAMONT.

• Dipartimento di Progettazione Architettonica e 
Urbana DPAU, Università degli Studi di Trieste 
(Oddelek za arhitekturo in urbanizem, Univerza v 
Trstu), Trst, Italija: projekt R.A.V.E. Space.

• Fakultät Ressourcenmanagement in Göttingen 
(Fakulteta za upravljanje z regionalnimi viri v Göt-
tingenu), Göttingen, Nemčija: regionalni razvoj. 

• Földrajztudományi Kutatóintézet, Magyar Tudo-
mányos Akadémia (Geografski inštitut Madžarske 
akademije znanosti), Budimpešta, Madžarska: 
standardizacija zemljepisnih imen.

• ifuplan, Institut für Umweltplanung, Landschafts-
entwicklung und Naturschutz (ifuplan, Inšti-
tut za okoljsko in pokrajinsko načrtovanje ter 
in varstvo okolja), München, Nemčija: projekt  
DIAMONT.

• Innowacja Fundacja (Ustanova za inovativnost), 
Varšava, Poljska: projekt R.A.V.E. Space. 

• Institut für Geographie, Universität Innsbruck 
(Inštitut za geografijo, Univerza v Innsbrucku), 
Innsbruck, Avstrija: projekt DIAMONT.

• Instituto Antártico Argentino (Argentinski antark-
tični inštitut), Buenos Aires, Argentina: ledeniki.

• Kommission für Glaziologie, Bayrichen Akademie 
der Wissenschaften (Komisija za glaciologijo, Ba-
varska akademija znanosti), München, Nemčija: 
ledenik pod Skuto.

• Le Recherche pour l’Ingénierie de l’Agriculture et 
de l’Environment, Unité de Recherche Dévelop-
ment des Territoires Montagnards CEMAGREF 
(Kmetijski in okoljevarstveni raziskovalni region-
alni center, Oddelek za razvoj gorskih območij), 
Grenoble, Francija: projekt DIAMONT.

• National Service for Archaeological Heritage (Na-
cionalna služba za arheološko dediščino), Amers-
foort, Nizozemska: Stalna evropska konferenca za 
proučevanje kulturne pokrajine (PECSRL).

• Östereichisches Institut für Raumplanung ÖIR 
(Avstrijski inštitut za prostorsko planiranje), Dunaj, 
Avstrija: prostorsko načrtovanje.

• Perifereia Ionion Nision (Regija Jonskih otokov), 
Krf, Grčija: projekt R.A.V.E. Space.

• Slovenski znanstveni inštitut, Dunaj, Avstrija: zem-
ljepisna imena.

• Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Mon-
tani UNCEM (Italijanska zveza skupnosti gorskih 
občin), Rim, Italija: projekt DIAMONT.

• United nations group of experts on geographical na-
mes (Skupina strokovnjakov Združenih narodov za 
zemljepisna imena), New York, ZDA: zemljepisna 
imena.

• Università di Trento, Centro Studi e Documenta-
zione sui Demani civici e le Proprietà collettive 
(Univerza v Trentu, Raziskovalni in dokumenta-
cijski center za javna in skupna zemljišča), Trento, 
Italija: projekt Fabrica.

• Universität St. Gallen, Forschungsstelle für Wirt-
schaftsgeographie und Raumordnungspolitik 
(Raziskovalni inštitut za ekonomsko geografijo in 
regionalni razvoj), St. Gallen, Švica: projekt DIA-
MONT.

• Ústav geoniky, Akademie věd České republiky 
(Inštitut za geoniko, Češka akademija znanosti), 
Brno, Češka: regionalni razvoj.

• Zavod za školstvo Crna Gora (Zavod za šolstvo 
Črne gore), Podgorica, Črna gora: projekt R.A.V.E. 
Space.

ObISKI V InšTITUTU

• Dr. Nehir Ozgen Varol, mag. Ömer Murat Yavaş, 
Gökhan Arslan, Oddelek za raziskovanje snežnih 
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plazov, Direktorat za naravne nesreče, Ankara, 
Turčija, 19.–29. 1.: snežni plazovi. 

• Mag. Ömer Murat Yavaş, Gökhan Arslan, Mete 
Erengil, Oddelek za raziskovanje snežnih plazov, 
Direktorat za naravne nesreče, Ankara, Turčija, 28. 
7.–5. 8.: snežni plazovi.

• Mag. Karolína Mičková, Jihočeská univerzita 
(Južnočeška univerza), Češke Budjejovice, Češka, 
14.–16. 8.: raba tal.

• Petr Mareš, Robin Rasín, mag. Přemysl Štych, Příro-
dověcká fakulta, Univerzita Karlova (Prirodoslovna 
fakulteta, Karlova univerza), Praga, Češka, 21.–26. 
8.: raba tal.

• Dr. Karsten Grunewald, Institut für Geographie, Te-
chnische Universität Dresden (Inštitut za geografijo, 
Tehniška univerza Dresden), Dresden, Nemčija, 
27.–28. 8.: Triglavski ledenik.

• Erich Heucke, Bernhard Heucke, Kommission 
für Glaziologie, Bayerischen Akademie für Wis-
senschaften (Komisija za glaciologijo, Bavarska 
akademija znanosti), München, Nemčija, 22.–24. 
9.: Skutin ledenik.

• Jana Chladná in Jana Terčová, Oddelek za socialno 
geografijo in regionalni razvoj, Naravoslovna fakul-
teta Karlove univerze, Praga, Češka, 18. 10.: primer-
java podatkovnih virov in metodologij ugotavljanja 
spremembe rabe tal v Sloveniji in na Češkem.

• Dr. Marek Degórski, Inštitut za geografijo Poljske 
akademije znanosti, Varšava, Poljska, 22.–31. 10.: 
Ljubljansko barje.

PREDAVAnjA, REfERATI In DRUGI jAVnI 
nASTOPI

David Bole
• Cultural production and the role of small and pe-

ripheral cities in Europe. Predavanje na konferenci 
izobraževalnega projekta FUTURE »Electronic 
City«, Bratislava, Slovaška, 4. 2.

Mateja Breg
• Degradation of dolines. Predstavitev posterja na 

mednarodni konferenci »Sustainable management 
of natural and environmental resources on karst«, 
14th international karstological school »Classical 
karst«, Postojna, 28. 6.

• Zgodba o vodi in odpadkih. Zasnova in izvedba 
počitniške delavnice, namenjene promociji raz-
iskovalne dejavnosti ZRC SAZU in seznanjanju 
najmlajših z raziskovalnim delom, Ljubljana, 
19. 7.

• Geohistorical analysis of landscape changes. 
Predstavitev posterja na mednarodni konferenci 
»Nature Protection: GIS«, International symposium 
on geoinformatics in European nature protection 
regions, Dresden, Nemčija, 13. 11.

Bojan	erhartič
• Islandija. Predavanje na Impol Kadringu, Slovenska 

Bistrica, 3. 11.
• Nova Zelandija. Predavanje v Klubu mariborskih 

študentov, Maribor, 8. 12.

jerneja Fridl
• Geoinformacijska podpora pri določanju predno-

stne sanacije neurejenih odlagališč. Predavanje 
na simpoziju »Geografski informacijski sistemi v 
Sloveniji 2005–2006«, Ljubljana, 26. 9.

• Uporabnost kartografskega gradiva pri spozna-
vanju vrednot prostora. Predavanje na 1. taboru 
»DUGS – Idrija 2006«, Vojsko, 13. 10.

• Seča. Eksperimentalno terensko delo na seminarju 
za učitelje z naslovom »Vrednote prostora in traj-
nostni prostorski razvoj« v okviru projekta R.A.V.E. 
Space, Portorož, 10. 11.

• Uporabnost izbranih učil pri prepoznavanju in 
evidentiranju prostorskih vrednot na terenu. Preda-
vanje na seminarju za učitelje »Vrednote prostora 
in trajnostni prostorski razvoj« v okviru projekta 
R.A.V.E. Space, Portorož, 10. 11.

Matej Gabrovec
• Standardi dostopnosti do javnega potniškega 

prometa v Sloveniji. Predavanje na Gospodarski 
zbornici Slovenije, Ljubljana, 30. 3.

• Reconstruction of the 19th Century Rural Landsca-
pes using Franziscean Land Cadastre – A Case of 
Slovenia. Predavanje na 13. mednarodni konferenci 
historičnih geografov, Hamburg, Nemčija, 22. 8.

• Land Use Changes in Slovenia in the past 200 years. 
Predavanje na 21. zborovanju Češkega geografske-
ga društva, Češke Budjejovice, Češka, 31. 8.

Primož	Gašperič
• Zgodba o vodi in odpadkih. Zasnova in izvedba po-

čitniške delavnice, namenjene promociji raziskoval-
ne dejavnosti ZRC SAZU in seznanjanju najmlajših 
z raziskovalnim delom, Ljubljana, 19. 7.

Mauro Hrvatin
• Triglavski ledenik. Predavanje za študente Peda-

goške fakultete Univerze v Mariboru, Zemljepisni 
muzej, Ljubljana, 11. 1. 

• Raba tal na izbranih erozijsko ogroženih obmo-
čjih terciarnih gričevij v Sloveniji. Predavanje 
na kongresu »Narava proti družbi?«, 3. Melikovi 
geografski dnevi, Ljubljana, 11. 5.

Blaž	Komac
• A Method for Landslide Hazard Map Elaboration 

– a Case Study from Goriška brda. Predavanje na 
sestanku mednarodnega projekta ALPTER, Genova, 
Italija, 19. 1. 

• Dolec. Oddelek za geografijo Filozofske fakultete 
Univerze v Ljubljani, Ljubljana, 8. 5. 
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• Prostorsko planiranje in naravne nesreče – pre-
ventiva ali odpravljanje posledic. Predavanje na 
kongresu »Narava proti družbi?«, 3. Melikovi 
geografski dnevi, Ljubljana, 11. 5.

• Naravne nesreče v Posočju med Kobaridom in Novo 
Gorico. Vodenje ekskurzije na kongresu »Narava 
proti družbi?«, 3. Melikovi geografski dnevi, Po-
sočje, 12. 5.

• Predstavitev Geografskega inštituta Antona Melika 
ZRC SAZU. Predavanje na Oddelku za raziskova-
nje snežnih plazov, Direktorat za naravne nesreče, 
Ankara, Turčija, 18. 5.

• Izdelava zemljevida plazovitosti Goriških brd. 
Predavanje na zborovanju vseh partnerjev projekta 
ALPTER, Medana, 12. 10. 

• Landslide Hazard Map (Goriška brda). Predavanje 
na sestanku mednarodnega projekta ALPTER, Me-
dana, 12. 10.

Miha Pavšek
• Trenutne snežne razmere v gorah in nevarnost pro-

ženja snežnih plazov. Nastop v oddaji Jutranji servis, 
1. program Radia Slovenija, Ljubljana, 6. 1.

• Dnevi varstva pred snežnimi plazovi. Nastop v od-
daji Jutranji program, 1. program Radia Slovenija, 
Ljubljana, 21. 1. 

• Nastanek in osnovne značilnosti snežnih plazov 
ter plazovita območja v Sloveniji. Predavanje na 
Dnevih varstva pred snežnimi plazovi, Rudno polje, 
21. 1. 

• Prerez in testiranje snežne odeje ter opredeljevanje 
sprejemljivega tveganja s pomočjo presejanega 
sistema. Predavanje in praktično delo na Dne-
vih varstva pred snežnimi plazovi, Rudno polje, 
21. 1. 

• Dnevi varstva pred snežnimi plazovi. Nastop v od-
daji Doživetja narave, Radio Ognjišče, Ljubljana, 
27. 1.

• Acquisition of Data for Small Triglav Glacier. 
Predavanje na 10. srečanju alpskih glaciologov, 
München, Nemčija, 24. 2. 

• Six Decades of Monitoring the Glaciers in Slovenia. 
Predavanje na 10. srečanju alpskih glaciologov, 
München, Nemčija, 24. 2.

• Nastanek in vrste snega ter preobrazba snežne ode-
je. Predavanje na usposabljanju minerjev snežnih 
plazov, Izobraževalni center Uprave Republike 
Slovenije za zaščito in reševanje, Ig, 24. 3.

• Vrste snežnih plazov in njihove značilnosti. Preda-
vanje na usposabljanju minerjev snežnih plazov, 
Izobraževalni center Uprave Republike Slovenije 
za zaščito in reševanje, Ig, 24. 3.

• Snežni plazovi v Sloveniji – nastanek, geografske 
značilnosti in preventiva. Predavanje študentom 
Fakultete za šport v okviru predmeta Planinstvo 
– zimski del, Komna, 29. 3.

• Avalanche Cadastre for Slovene Alps and its me-
aning for Avalanche Prevention. Predavanje na 5. 

delavnici Mednarodne kartografske zveze na temo 
gorska kartografija, Bohinj, 30. 3.

• Geografske značilnosti Vipavske doline in Posočja s 
poudarkom na naravnih nesrečah. Vodenje strokov-
ne ekskurzije študentov Fakultete za humanistične 
študije iz Kopra v okviru predmeta Geografija 
naravnih nesreč, Vipava–Trenta, 7.–8. 4.

• Šest desetletij opazovanj in meritev na Triglavskem 
ledeniku. Predavanje v okviru rednega letnega 
seminarja Naravovarstvene nadzorne službe Tri-
glavskega narodnega parka, Bled, 12. 4.

• Snežni plazovi v Kamniški Bistrici. Prispevek v 
oddaji Slovenska kronika, 1. program Televizije 
Slovenija, Ljubljana, 24. 4.

• Vreme in podnebje v gorah. Predavanje udeležen-
cem planinske šole Planinskega društva Onger 
Trzin, Trzin, 5. 5.

• Naravne nesreče v Posočju med Kobaridom in Novo 
Gorico. Vodenje strokovne ekskurzije na kongresu 
»Narava proti družbi?«, 3. Melikovi geografski 
dnevi, Posočje, 12. 5.

• Geografske značilnosti kraškega roba, Krasa, 
Brkinov, Pivke in Vipavske doline s poudarkom na 
naravnih nesrečah. Vodenje strokovne ekskurzije 
študentov Fakultete za humanistične študije iz Ko-
pra v okviru predmeta Geografija naravnih nesreč, 
Kras, Brkini, Pivka in Vipavska dolina, 10. 11.

Drago Perko
• Regionalizacija Slovenije. Predavanje za študente 

Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru, Zemlje-
pisni muzej, Ljubljana, 11. 1. 

• Anton Melik Geographical Institute. Predstavitev 
Inštituta ob obisku strokovnjakov za snežne plazove 
z Oddelka za raziskovanje snežnih plazov in var-
stvo pred njimi Generalnega direktorata za naravne 
nesreče v Ankari, Ljubljana, 20. 1.

• Predstavitev Geografskega inštituta Antona Melika 
ZRC SAZU. Predavanje za študente Fakultete za hu-
manistične študije Koper Univerze na Primorskem, 
Zemljepisni muzej, Ljubljana, 12. 4. 

• Raba tal na izbranih erozijsko ogroženih obmo-
čjih terciarnih gričevij v Sloveniji. Predavanje 
na kongresu »Narava proti družbi?«, 3. Melikovi 
geografski dnevi, Ljubljana, 11. 5.

Franci Petek
• LUCC activities in Slovenia. Predstavitev dejav-

nosti na področju rabe in sprememb rabe tal v 
Sloveniji, IGU-LUCC Workshop, Praga, Češka, 
20. 4.

• Raba tal na izbranih erozijsko ogroženih obmo-
čjih terciarnih gričevij v Sloveniji. Predavanje 
na kongresu »Narava proti družbi?«, 3. Melikovi 
geografski dnevi, Ljubljana, 11. 5.

• Goriška brda – land use/cover changes 1819–2006. 
Predstavitev končnih rezultatov pri mednarodnem 
projektu ALPTER, Medana, 12. 10.
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Primož	Pipan
• Geography and history of Ljubljana. Predavanje 

na ekskurziji za strokovnjake z Oddelka za razi-
skovanje snežnih plazov in varstvo pred njimi Ge-
neralnega direktorata za naravne nesreče v Ankari, 
Ljubljana, 20. 1.

• Geography and history of Ljubljana. Predavanje na 
ekskurziji za udeležence sestanka v okviru projekta 
DIAMONT, Ljubljana, 10. 3. 

• Naravne nesreče v Posočju med Kobaridom in Novo 
Gorico. Vodenje ekskurzije na kongresu »Narava 
proti družbi?«, 3. Melikovi geografski dnevi, Po-
sočje, 12. 5.

• International voluntary work-camps – an important 
factor of successful development of Museum of salt 
making in the Sečovlje landscape park. Predavanje 
na mednarodnem srečanju Združenja pomorskih 
muzejev Sredozemlja AMMM (Asociacio Museus 
Maritims Mediterrani), Piran, 25. 5.

• Notranjost hrvaške Istre. Vodenje ekskurzije za 
udeležence poletnega tečaja slovenskega jezika 
v organizaciji Fakultete za humanistične študije 
Univerze na Primorskem, 1. 7.

• Zgodba o vodi in odpadkih. Zasnova in izvedba po-
čitniške delavnice, namenjene promociji raziskoval-
ne dejavnosti ZRC SAZU in seznanjanju najmlajših 
z raziskovalnim delom, Ljubljana, 19. 7.

• Challenges for ecotourism in Sečovlje Saltpans in 
Northern Adriatic; Slovenia. Predavanje na med-
narodni konferenci »Ecotourism Australia’s 2006«, 
Townsville, Avstralija, 1. 11.

• Sečoveljske soline. Terensko delo na seminarju za 
učitelje z naslovom »Vrednote prostora in trajnostni 
prostorski razvoj« v okviru projekta R.A.V.E. Space, 
Portorož, 10. 11. 

Marjan Ravbar
• Dinamika sistemov poselitve v Sloveniji. Predava-

nja za študente 3. letnika krajinske arhitekture na 
Biotehniški fakulteti, Ljubljana, 15. 3.

• Družba proti naravi – živeti v izobilju ali pomanjka-
nju? Predavanje na kongresu »Narava proti družbi?«, 
3. Melikovi geografski dnevi, Ljubljana, 11. 5.

• Prispevek geografije pri proučevanju izbranih 
ključnih razvojnih problemov Evrope in Slovenije. 
Uvodno predavanje na okrogli mizi simpozija »Ge-
ografija in evropske integracije ob osemdesetletnici 
dr. Vladimirja Klemenčiča«, Ljubljana, 5. 10. 

• Težnje v razvoju prostorskih struktur v Sloveniji. 
Predavanje študentom interdisciplinarnega podi-
plomskega študija urbanističnega in prostorskega 
planiranja na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo, 
Ljubljana, 18. 11.

aleš	smrekar
• Zavest o rabi vode kot naravnega vira. Predavanje 

dodiplomskim študentom 3. letnika usmeritve 
Varstvo geografskega okolja Oddelka za geografijo 

Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, Ljublja-
na, 10. 5. 

• Kaj pa ozaveščenost družbe o naravi? Predavanje 
na kongresu »Narava proti družbi?«, 3. Melikovi 
geografski dnevi, Ljubljana, 11. 5.

• Odlagališča odpadkov na vodovarstvenem območju 
na Ljubljanskem polju. Ekskurzija za osnovnošolce, 
Ljubljana, 3. 6.

• Neurejena odlagališča odpadkov – evidentiranje in 
vrednotenje. Predavanje na strokovnem posvetova-
nju »Ravnanje z odpadki ‘06«, Zavod za tehnično 
izobraževanje, Ljubljana, 20. 10.

• Notranjsko podolje. Ekskurzija Ljubljanskega 
geografskega društva za srednješolce, 23., 24., 
25. 10.

Mimi Urbanc
• Koncept vrednot prostora v sistemu trajnostnega ra-

zvoja. Predavanje na seminarju za učitelje z naslovom 
»Vrednote prostora in trajnostni prostorski razvoj« v 
okviru projekta R.A.V.E. Space, Portorož, 10. 11.

• Od zavedanja do definiranja prostorskih vrednot. 
Delavnica na seminarju za učitelje z naslovom 
»Vrednote prostora in trajnostni prostorski razvoj« v 
okviru projekta R.A.V.E. Space, Portorož, 10. 11.

• Sečoveljske soline, Terensko delo na seminarju za 
učitelje z naslovom »Vrednote prostora in trajnostni 
prostorski razvoj« v okviru projekta R.A.V.E. Space, 
Portorož, 10. 11.

Matija Zorn
• A Method for Landslide Hazard Map Elaboration 

– a Case Study from Goriška brda. Predavanje na 
sestanku mednarodnega projekta ALPTER, Genova, 
Italija, 19. 1.

• Erozijski procesi v povirju Dragonje. Vodenje ek-
skurzije pri predmetu Geografija Slovenije, Oddelek 
za geografijo Fakultete za humanistične študije 
Univerze na Primorskem, Koper, 23. 3. 

• Preučevanje erozijskih procesov. Predavanje pri 
predmetu Geomorfologija, Oddelek za geografijo 
Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, Ljublja-
na, 8. 5.

• Meritve erozijsko-denudacijskih procesov v pore-
čju Rokave. Predavanje na kongresu »Narava proti 
družbi?«, 3. Melikovi geografski dnevi, Ljubljana, 
11. 5.

• Prostorsko planiranje in naravne nesreče – pre-
ventiva ali odpravljanje posledic. Predavanje na 
kongresu »Narava proti družbi?«, 3. Melikovi 
geografski dnevi, Ljubljana, 11. 5.

• Naravne nesreče v Posočju med Kobaridom in Novo 
Gorico. Vodenje ekskurzije na kongresu »Narava 
proti družbi?«, 3. Melikovi geografski dnevi, Po-
sočje, 12. 5.

• Landslide Hazard Map (Goriška brda). Predavanje 
na sestanku mednarodnega projekta ALPTER, Me-
dana, 12. 10.
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RAZISKOVALnO DELO V TUjInI, šTUDIjSKI 
ObISKI In POTOVAnjA

Mateja Breg
• Institut für Photogrammetrie und Fernerkundung, 

Technische Universität Dresden, Dresden, Nemčija, 
13.–14. 11.: mednarodna konferenca o geoinforma-
tiki.

David Bole
• Electronic City, Bratislava, Slovaška, 2.–5. 2: 

mednarodna delavnica in konferenca v okviru 
evropskega izobraževalnega projekta FUTURE.

jerneja Fridl
• Fundacja Innowacja, Varšava, Poljska, 4.–7. 4.: 

sestanek projektnih partnerjev projekta R.A.V.E. 
Space.

• Seminar Space, Salež, Italija, 5.–6. 9.: sodelovanje 
na seminarju za italijanske učitelje v okviru projekta 
R.A.V.E. Space. 

• Perifereia Ionion Nision, Krf, Grčija, 5.–6. 10.: sesta-
nek projektnih partnerjev projekta R.A.V.E. Space.

• Österreichischen Staatsarchivs, Globe Museum, 
Universität Wien, Österreichische Nationalbibli-
othek, Kunsthistorisches Museum, Dunaj, Avstrija, 
14.–16. 12.: strokovna ekskurzija na temo zgodovi-
na kartografije.

Matej Gabrovec
• Archivio di stato, Trst, Italija, 14. 1., 16. 1., 23. 3.: 

delo v arhivu.
• Přírodověcká fakulta, Univerzita Karlova, Praga, 

Češka, 29. 10.–2. 11.: študijski obisk v okviru 
bilateralnega projekta.

Mauro Hrvatin
• Seminar Space, Salež, Italija, 5.–6. 9.: sodelovanje 

na seminarju za italijanske učitelje v okviru projekta 
R.A.V.E. Space. 

Blaž	Komac
• Oddelek za raziskovanje snežnih plazov (ÇAGEM), 

Direktorat za naravne nesreče (AFET), Ankara, 
Turčija, 17.–26. 5, 15.–24. 11: študijski obisk v 
okviru bilateralnega projekta s terenskim delom v 
izbranih območjih Črnomorskega gorovja.

janez nared
• Haus des Alpinismus mit Alpinem Museum, Mün-

chen, Nemčija, 8.–9. 11.: delovni sestanek partner-
jev projekta DIAMONT.

Miha Pavšek
• Lawinenwarndienst Bayern (Bavarska lavinska 

služba), München, Nemčija, 21.–22. 2.: snežni 
plazovi.

• Oddelek za raziskovanje snežnih plazov (ÇAGEM), 
Direktorat za naravne nesreče (AFET), Ankara, 
Turčija, 17.–26. 5., 15.–24. 11.: študijski obisk v 
okviru bilateralnega projekta s terenskim delom v 
izbranih območjih Črnomorskega gorovja.

Franci Petek
• Oddelek za socialno geografijo in regionalni razvoj 

Naravoslovne fakultete Karlove univerze, Praga, 
Češka, 20.–22. 4.: delavnica partnerjev Komisije 
za preučevanje sprememb rabe in pokrovnosti 
tal pri Mednarodni geografski zvezi (IGU-LUCC 
Workshop Prague).

Primož	Pipan
• Davos, Švica, 27. 8.–1. 9: udeležba na mednaro-

dnem srečanju »International Disaster Reduction 
Conference«. 

• McKenzie-Mohr & Associates, Townsville, Avstra-
lija, 27. 10.: udeležba na delavnici »Introduction to 
Community-based Social Marketing«.

• The Natural Edge Project, Townsville, Avstralija, 
31. 10.–1. 11.: udeležba na delavnici »Sustainable 
Design & Practice – Enhancing Sustainability«.

• Citiwater Townsville, Grier & Associates, Magnetic 
Island, Avstralija, 3. 11.: udeležba na ekskurziji 
»Magnetic Island Water Recycling Horseshoe Bay 
Facility and Dry Tropics Rainforest«.

• Oddelek za raziskovanje snežnih plazov (ÇAGEM), 
Direktorat za naravne nesreče (AFET), Ankara, 
Turčija, 15.–24. 11: študijski obisk v okviru bila-
teralnega projekta s terenskim delom v izbranih 
območjih Črnomorskega gorovja.

Marjan Ravbar
• Spectra, Center odličnosti, Fakulteta za arhitekturo, 

Bratislava, Slovaška, 2.–4. 6.: zaključni sestanek 
ožje delovne skupine za izvedbo projekta City 
competition: Chances and Risks of Cooperation 
pod okriljem Akademie für Raumordnung und 
Landesplanung iz Hannovra v Nemčiji.

aleš	smrekar
• EU Center, La Valletta, Malta, 21.–22. 9: mednarodni 

seminar o EU-projektih za temi Energija in Okolje.

Mimi Urbanc
• Fundacja Innowacja, Varšava, Poljska, 4.–7. 4.: 

sestanek projektnih partnerjev projekta R.A.V.E. 
Space.

• Alpine Space Summit, Stresa, Italija, 19.–20. 6.: 
predstavitev projektov v okviru programa INTER-
REG III B za območje Alp.

• Perifereia Ionion Nision, Krf, Grčija, 5.–6. 10.: sesta-
nek projektnih partnerjev projekta R.A.V.E. Space.

• Haus des Alpinismus mit Alpinem Museum, 
München, Nemčija, 8.–9. 11.: sestanek projektnih 
partnerjev projekta DIAMONT.
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Matija Zorn
• Oddelek za raziskovanje snežnih plazov (ÇAGEM), 

Direktorat za naravne nesreče (AFET), Ankara, Tur-
čija. 17.–26. 5: študijski obisk v okviru bilateralnega 
projekta s terenskim delom v izbranih območjih 
Črnomorskega gorovja.

PEDAGOšKO DELO

jerneja Fridl
• Metodologija geografskega raziskovanja. Vaje v 

zimskem semestru za 2., 3. in 4. letnik v okviru 
izbirnega predmeta na Oddelku za geografijo Fa-
kultete za humanistične študije Koper Univerze na 
Primorskem, Koper.

Matej Gabrovec
• Geografija slovenskih pokrajin. Predavanja za 3. le-

tnik v poletnem semestru na Oddelku za geografijo 
Fakultete za humanistične študije Koper Univerze 
na Primorskem, Koper.

Blaž	Komac
• Geografija naravnih nesreč. Predavanja in teren-

ske vaje za 2., 3. in 4. letnik v zimskem semestru 
izbirnega predmeta v okviru Geografije kontaktnih 
prostorov na Fakulteti za humanistične študije Ko-
per Univerze na Primorskem, Koper.

Miha Pavšek
• Geografija naravnih nesreč. Predavanja in teren-

ske vaje za 2., 3. in 4. letnik v zimskem semestru 
izbirnega predmeta v okviru Geografije kontaktnih 
prostorov na Fakulteti za humanistične študije Ko-
per Univerze na Primorskem, Koper.

• Ocena ogroženosti zaradi naravnih nesreč. Pre-
davanja in terenske vaje v okviru uvajalnega in 
temeljnega usposabljanja poveljnikov in štabov 
civilne zaščite v Izobraževalnem centru Uprave 
Republike Slovenije za zaščito in reševanje, Ig.

Marjan Ravbar
• Celostni razvoj podeželja. Predavanja za 2. letnik 

Višje kmetijske šole Grm, Novo mesto.

• Regionalno planiranje. Predavanja za 3. letnik v 
zimskem semestru v okviru Geografije kontaktnih 
prostorov na Fakulteti za humanistične študije 
Koper Univerze na Primorskem, Koper.

irena Rejec Brancelj
• Kmetijstvo in okolje. Predavanja in vaje za študente 

3. in 4. letnika izbirnega predmeta v okviru Šole 
za znanosti o okolju na Politehniki, Nova Gorica.
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Drago Perko je bil mentor magistrandoma Mateji Breg 
in Primožu Gašperiču ter doktorandom mag. Jerneji 
Fridl, Mauru Hrvatinu, mag. Dragu Kladniku in mag. 
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Marjan Ravbar je bil mentor magistrandki Niki Raz-
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in Petru Repolusku.

irena Rejec Brancelj je mentorica magistrandu Bo-
janu Erhartiču.

nAGRADE, ODLIKOVAnjA, PRIZnAnjA

Matej Gabrovec je prejel priznanje Ljubljanskega 
geografskega društva, 11. 5.

aleš	smrekar je za svojo doktorsko nalogo prejel 
izjemno Trstenjakovo štipendijo ob 100. letnici Trsten-
jakovega rojstva, 28. 10.
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IZbRAnA bIbLIOGRAfIjA, vir: vzajemna baza podatkov CObISS/CObIb

članKi	in	DRuGi	sestavni	Deli

izvirni	znanstveni	članek

GABROVEC, Matej, BOLE, David. Dostopnost do av-
tobusnih postajališč. Geogr. vestn., 2006, letn. 78, št. 
2, str. 39-51, zvd., graf. Prikazi, http://www.zrc-sazu.
si/zgds/gv.htm. 

HRVATIN, Mauro, PERKO, Drago, PETEK, Franci. Land 
use in selected erosion-risk areas of Tertiary low hills 
in Slovenia = Raba tal na izbranih erozijsko ogroženih 
območjih terciarnih gričevij v Sloveniji. Acta geogr. 
Slov., 2006, letn. 46, št. 1, str. 57-91, ilustr., zvd., 
http://www.zrc-sazu.si/gi/gz.htm, http://www.zrc-sazu.
si/giam/gz.htm. 

JOSIPOVIČ, Damir. Spremembe rodnostnega obnašanja 
v Sloveniji pod vplivom priseljevanja v obdobju po 
drugi svetovni vojni. Dve domov. 2006, št. 24, str. 
47–64, graf. prikazi. 

KLADNIK, Drago, URBANC, Mimi, FRIDL, Jerneja, 
OROŽEN ADAMIČ, Milan, PERKO, Drago. Ein 
Kartenfund in Slowenien und sein Faksimilendruck : 
Ein wichtiges Ereignis für Sloweniens und Österreichs 
historische Geographie. Mitt. Österr. Geogr. Ges., 
2006, jg. 148, str. 347–368, ilustr., zvd. 

KOMAC, Blaž. Meritve električne upornosti kot sred-
stvo za ugotavljanje lastnosti gradiva na dolomitnih 
območjih. Geogr. vestn., 2006, letn. 78, št. 2, str. 
65–76, ilustr., graf. prikazi., http://www.zrc-sazu.
si/zgds/gv.htm. 

PALANG, Hannes, PRINTSMANN, Anu, KONKOLY 
GYURÓ, Éva, URBANC, Mimi, SKOWRONEK, 
Ewa, WOLOSZYN, Witold. The forgotten rural lan-
dscapes of Central and Eastern Europe. Landsc. ecol., 
2006, 21, str. 347–357, zvd., http://www.springerlink.
com/openurl.asp?genre=journal&issn=0921-2973. 

REPOLUSK, Peter. Narodnostno neopredeljeno prebival-
stvo ob popisih 1991 in 2002 v Sloveniji. Dela. 2006, 
25, str. 87–96, http://www.ff.uni-lj.si/geo/Publikacije/
Dela/files/Dela_25/07%20repolust.pdf. 

REPOLUSK, Peter. Spremembe v etničnem opredelje-
vanju muslimanskega prebivalstva v Sloveniji, prise-
ljenega iz Bosne in Hercegovine, v popisnih podatkih 
1991 in 2002. Ann, Ser. hist. sociol., 2006, let. 16, št. 
2, str. 307–316, ilustr. 

SMREKAR, Aleš. From drawing cognitive maps to kno-
wing the protection zones for drinking water resources 
= Z risanjem spoznavnih zemljevidov do poznavanja 
varstvenih pasov virov pitne vode. Acta geogr. Slov., 
2006, letn. 46, št. 1, str. 7–31, ilustr., zvd., http://www.
zrc-sazu.si/gi/gz.htm. 

TOPOLE, Maja, BOLE, David, PETEK, Franci, REPO-
LUSK, Peter. Spatial and functional changes in built-up 
areas in selected slovene rural settlements after 1991 
= Prostorske in funkcijske spremembe pozidanih ze-
mljišč v izbranih slovenskih podeželskih naseljih po 

letu 1991. Acta geogr. Slov., 2006, letn. 46, št. 2, str. 
189–249, ilustr., graf. prikazi, zvd. http://www.zrc-sa-
zu.si/giam/gz.htm, http://www.zrc-sazu.si/gi/gz.htm. 

URBANC, Mimi, FRIDL, Jerneja, KLADNIK, Drago, 
PERKO, Drago. Atlant and slovene national consciou-
sness in the second half of the 19th century = Atlant in 
slovenska nacionalna zavest v 2. polovici 19. stoletja. 
Acta geogr. Slov., 2006, letn. 46, št. 2, str. 251–283, 
ilustr., zvd., http://www.zrc-sazu.si/giam/gz.htm,http://
www.zrc-sazu.si/gi/gz.htm. 

Pregledni	znanstveni	članek

FRIDL, Jerneja, URBANC, Mimi. Sporočilnost zemlje-
vidov v luči prvega svetovnega atlasa v slovenskem 
jeziku. Geogr. vestn., 2006, letn. 78, št. 2, str. 53–64, 
ilustr., http://www.zrc-sazu.si/zgds/gv.htm. 

JOSIPOVIČ, Damir. Pregled strukture selitvenih tokov 
iz BiH v okviru notranje-jugoslovanskih migracij v 
Slovenijo. Ann, Ser. hist. sociol., 2006, let. 16, št. 2, 
str. 285–306. 

PERKO, Drago. Koliko je oceanov. Geogr. vestn., 2006, 
letn. 78, št. 2, str. 77–83, ilustr., graf. prikazi., http://
www.zrc-sazu.si/zgds/gv.htm. 

RAVBAR, Marjan. Slovensko podeželje na preizkušnji 
– kdo bo nadomestil kmetijstvo?. Dela. 2006, 25, str. 
207–221, graf. prikazi., . http://www.ff.uni-lj.si/geo/
Publikacije/Dela/files/Dela_25/16%20ravbar.pdf. 

strokovni	članek

KOMAC, Blaž, ZORN, Matija. Zemeljski plazovi v 
Goriških brdih. Primorske novice, 11. avg. 2006, leto 
60, št. 185, str. 20, ilustr. 

PAVŠEK, Miha. Prebujeni beli zmaji : letošnjo zimsko se-
zono so opozorili nase številni snežni plazovi. Planin. 
vestn., jul. 2006, leto 111, št. 7, str. 18–22, fotogr. 

PAVŠEK, Miha. Triglavski “zelenec” še vedno vztraja : 
redne letne meritve Triglavskega ledenika v letu 2005. 
Planin. vestn., apr. 2006, leto 111, št. 4, str. 46–47, 
fotogr. 

PAVŠEK, Miha, VRTAČNIK, Gregor. Vremensko pestro 
poletje : vreme in razmere v gorah v meteorološkem 
poletju 2006. Planin. vestn., november 2006, leto 111, 
št. 11, str. 60–62. 

PIPAN, Primož. Prsti urbanih območij. Geogr. obz., 2006, 
letn. 53, št. 1, str. 23–27, ilustr. 

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci
BREG, Mateja. Degradation of dolines and sustainable 

development. V: Sustainable management of natural 
and environmental resources on karst : abstracts of 
presentations and short scientific papers. Postojna: 
Karst Research Institute, Scientific Research Centre of 
the Slovene Academy of Sciences and Arts, 2006. 
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GABROVEC, Matej, LEP, Marjan, PAVLIN, Branko. 
Načrtovanje javnega potniškega prometa v Savinj-
sko-šaleški regiji. V: ŠALEJ, Matjaž (ur.). Šaleška in 
Zgornja Savinjska dolina : [zbornik]. Velenje: Erico, 
Inštitut za ekološke raziskave, 2006, str. 224–233, 
ilustr., zvd. 

JOSIPOVIČ, Damir. Demografski razvoj prebivalstva 
Zgornjesavinjsko-Šaleške regije. V: ŠALEJ, Matjaž 
(ur.). Šaleška in Zgornja Savinjska dolina : [zbornik]. 
Velenje: Erico, Inštitut za ekološke raziskave, 2006, 
str. 114–127, ilustr., graf. prikazi, zvd. 

KOMAC, Blaž, NATEK, Karel, PEČNIK, Martina, 
ZORN, Matija. Ogroženost Zgornje Savinjske doline 
zaradi recentnih geomorfnih procesov. V: ŠALEJ, 
Matjaž (ur.). Šaleška in Zgornja Savinjska dolina : 
[zbornik]. Velenje: Erico, Inštitut za ekološke raziska-
ve, 2006, str. 88–99, ilustr., zvd. 

NARED, Janez. Mrežna zasnova lokalnega gospodarstva: 
primer Savinjsko Šaleške regije. V: ŠALEJ, Matjaž 
(ur.). Šaleška in Zgornja Savinjska dolina : [zbornik]. 
Velenje: Erico, Inštitut za ekološke raziskave, 2006, 
str. 244–257. 

PLEVNIK, Aljaž, KOVAČ, Nataša, REJEC BRAN-
CELJ, Irena, ZUPAN, Nika. Vzpostavitev kazalcev 
spremljanja stanja prometa in okolja v Sloveniji. V: 
GOSTINČAR, Andreja (ur.). 8. slovenski kongres o 
cestah in prometu, Portorož, 25.–27. oktobra 2006. 
Zbornik referatov. Ljubljana: DRC – Družba za razi-
skave v cestni in prometni stroki Slovenije, 2006, str. 
340–348. 

objavljeni strokovni prispevek na konferenci 

KOMAC, Blaž. Zemeljski plaz Slano Blato pri Lokavcu. 
V: KOMAC, Blaž (ur.). 3. Melikovi geografski dnevi, 
Ljubljana, 11.–12. maj 2006. Narava proti družbi? : 
program, povzetki predavanj in vodnik po ekskurziji. 
Ljubljana: Geografski inštitut Antona Melika ZRC 
SAZU: Zveza geografskih društev Slovenije, 2006, 
str. 63–64. 

KOMAC, Blaž, ZORN, Matija. Plaz nad Kosečem. V: 
KOMAC, Blaž (ur.). 3. Melikovi geografski dnevi, 
Ljubljana, 11.–12. maj 2006. Narava proti družbi? : 
program, povzetki predavanj in vodnik po ekskurziji. 
Ljubljana: Geografski inštitut Antona Melika ZRC 
SAZU: Zveza geografskih društev Slovenije, 2006, 
str. 35–37, ilustr. 

KOMAC, Blaž, ZORN, Matija. Pleistocenski zemeljski 
plaz pri Selu v Vipavski dolini. V: KOMAC, Blaž (ur.). 
3. Melikovi geografski dnevi, Ljubljana, 11.–12. maj 
2006. Narava proti družbi? : program, povzetki pre-
davanj in vodnik po ekskurziji. Ljubljana: Geografski 
inštitut Antona Melika ZRC SAZU: Zveza geografskih 
društev Slovenije, 2006, str. 61–62. 

KOMAC, Blaž, ZORN, Matija. Zemeljski plazovi na 
Rebrnicah. V: KOMAC, Blaž (ur.). 3. Melikovi ge-
ografski dnevi, Ljubljana, 11.–12. maj 2006. Narava 
proti družbi? : program, povzetki predavanj in vodnik 
po ekskurziji. Ljubljana: Geografski inštitut Antona 

Melika ZRC SAZU: Zveza geografskih društev Slo-
venije, 2006, str. 65. 

KOMAC, Blaž, ZORN, Matija. Zemeljski plazovi v 
Goriških brdih. V: KOMAC, Blaž (ur.). 3. Melikovi 
geografski dnevi, Ljubljana, 11.–12. maj 2006. Narava 
proti družbi? : program, povzetki predavanj in vodnik 
po ekskurziji. Ljubljana: Geografski inštitut Antona 
Melika ZRC SAZU: Zveza geografskih društev Slo-
venije, 2006, str. 56–60, ilustr., graf. prikazi. 

PAVŠEK, Miha. Snežni plazovi v Borjani. V: KOMAC, 
Blaž (ur.). 3. Melikovi geografski dnevi, Ljubljana, 11.–
12. maj 2006. Narava proti družbi? : program, povzetki 
predavanj in vodnik po ekskurziji. Ljubljana: Geografski 
inštitut Antona Melika ZRC SAZU: Zveza geografskih 
društev Slovenije, 2006, str. 45–51, ilustr., zvd. 

PIPAN, Primož. Posledice potresa 12. aprila 1998 v 
Drežniških Ravnah. V: KOMAC, Blaž (ur.). 3. Meli-
kovi geografski dnevi, Ljubljana, 11.–12. maj 2006. 
Narava proti družbi? : program, povzetki predavanj 
in vodnik po ekskurziji. Ljubljana: Geografski inštitut 
Antona Melika ZRC SAZU: Zveza geografskih društev 
Slovenije, 2006, str. 43–44, ilustr. 

SMREKAR, Aleš. Neurejena odlagališča odpadkov – evi-
dentiranje in vrednotenje. V: Strokovno posvetovanje 
Ravnanje z odpadki ‘06, Ljubljana, 19. in 20. oktobra 
2006. Zbornik predavanj. Ljubljana: ZTI – Zavod 
za tehnično izobraževanje, 2006, str. 105–121, zvd., 
graf. prikazi. 

ZORN, Matija. Domnevni skalni podor nad Zatolminom. 
V: KOMAC, Blaž (ur.). 3. Melikovi geografski dnevi, 
Ljubljana, 11.–12. maj 2006. Narava proti družbi? : 
program, povzetki predavanj in vodnik po ekskurziji. 
Ljubljana: Geografski inštitut Antona Melika ZRC 
SAZU: Zveza geografskih društev Slovenije, 2006, 
str. 32–34, ilustr.,zvd. 

ZORN, Matija. Skalni podor Molida. V: KOMAC, Blaž 
(ur.). 3. Melikovi geografski dnevi, Ljubljana, 11.–12. 
maj 2006. Narava proti družbi? : program, povzetki 
predavanj in vodnik po ekskurziji. Ljubljana: Geograf-
ski inštitut Antona Melika ZRC SAZU: Zveza geograf-
skih društev Slovenije, 2006, str. 52–55, ilustr. 

ZORN, Matija. Skalni podori na Krnu. V: KOMAC, Blaž 
(ur.). 3. Melikovi geografski dnevi, Ljubljana, 11.–12. 
maj 2006. Narava proti družbi? : program, povzetki 
predavanj in vodnik po ekskurziji. Ljubljana: Geograf-
ski inštitut Antona Melika ZRC SAZU: Zveza geograf-
skih društev Slovenije, 2006, str. 38–42, ilustr. 

samostojni	znanstveni	sestavek	ali	poglavje	v	mono-
grafski publikaciji

BREG, Mateja, FRIDL, Jerneja, SMREKAR, Aleš. 
Geoinformacijska podpora pri določanju prednostne 
sanacije neurejenih odlagališč. V: PERKO, Drago (ur.), 
NARED, Janez (ur.), ČEH, Marjan (ur.), HLADNIK, 
David (ur.), KREVS, Marko (ur.), PODOBNIKAR, 
Tomaž (ur.), ŠUMRADA, Radoš (ur.). Geografski 
informacijski sistemi v Sloveniji 2005–2006. Ljubljana: 
Založba ZRC, 2006, str. 83–93, ilustr. 
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FRANTAR, Peter, REJEC BRANCELJ, Irena, JEROV-
ŠEK, Jure. Analiza vodomernih postaj ARSO z vidika 
referenčnih razmer porečja. V: PERKO, Drago (ur.), 
NARED, Janez (ur.), ČEH, Marjan (ur.), HLADNIK, 
David (ur.), KREVS, Marko (ur.), PODOBNIKAR, 
Tomaž (ur.), ŠUMRADA, Radoš (ur.). Geografski 
informacijski sistemi v Sloveniji 2005–2006. Ljubljana: 
Založba ZRC, 2006, str. 133–139, zvd. 

HRVATIN, Mauro, KOMAC, Blaž, PERKO, Drago, 
ZORN, Matija. Slovenia. V: BOARDMAN, John (ur.), 
POESEN, Jean (ur.). Soil erosion in Europe. Chiche-
ster: John Wiley & Sons, 2006, str. 297–310, ilustr. 

HRVATIN, Mauro, PERKO, Drago. Hipsografska ana-
liza porečij z digitalnim modelom višin. V: PERKO, 
Drago (ur.), NARED, Janez (ur.), ČEH, Marjan 
(ur.), HLADNIK, David (ur.), KREVS, Marko (ur.), 
PODOBNIKAR, Tomaž (ur.), ŠUMRADA, Radoš 
(ur.). Geografski informacijski sistemi v Sloveniji 
2005–2006. Ljubljana: Založba ZRC, 2006, str. 43–51, 
graf. prikazi. 

NARED, Janez. Uporaba geografskih informacijskih 
sistemov pri spremljanju in vrednotenju investicij s 
področja regionalnega razvoja na primeru spodbujanja 
razvoja turističnih destinacij. V: PERKO, Drago (ur.), 
NARED, Janez (ur.), ČEH, Marjan (ur.), HLADNIK, 
David (ur.), KREVS, Marko (ur.), PODOBNIKAR, 
Tomaž (ur.), ŠUMRADA, Radoš (ur.). Geografski 
informacijski sistemi v Sloveniji 2005–2006. Ljubljana: 
Založba ZRC, 2006, str. 189–198, ilustr. 

TOPOLE, Maja. Na stičišču evropskih regij : geografska 
skica občine Trebnje. V: KAPUS, Marko (ur.), BAVEC, 
Uroš. V objemu Temenice in Mirne : Občina Trebnje 
1959–2006 : the municipality of Trebnje 1959–2006. 
Trebnje: Občina, 2006, str. 9–45, ilustr. 

ZORN, Matija. Alpes slovenes. V: KOBER, Pascal (ur.), 
VULLIAMY, Dominique (ur.), JOUTY, Sylvain (ur.). 
Dictionnaire encyclopédique des Alpes. Grenoble: 
Glénat, 2006, vol. 2, str. 137–139, ilustr. 

samostojni	strokovni	sestavek	ali	poglavje	v	mono-
grafski publikaciji

GABROVEC, Matej. Spreminjanje obsega ledenika. 
V: REJEC BRANCELJ, Irena (ur.), ANČIK, Eva, 
KUŠAR, Urška. Kazalci okolja 2005. Ljubljana: 
Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija 
Republike Slovenije za okolje, 2006, str. 123–124, 
graf. prikazi. 

MIKLAVC PINTARIČ, Simona, PERŠOLJA, Borut, 
ZORN, Matija. Gorska pokrajina. V: ROTOVNIK, 
Bojan (ur.), BOBOVNIK, Jožef. Vodniški učbenik. 
Ljubljana: Planinska zveza Slovenije, 2006, str. 
176–185, ilustr. 

PAVŠEK, Miha. Nevarnosti v gorah, Snežni plazovi. V: 
ROTOVNIK, Bojan (ur.), BOBOVNIK, Jožef. Vo-
dniški učbenik. Ljubljana: Planinska zveza Slovenije, 
2006, str. 310–318, ilustr. 

REJEC BRANCELJ, Irena. Koprsko primorje. V: KLA-
DNIK, Drago (ur.). Slovenija III : [ekskurzije Ljubljan-

skega geografskega društva], (Vodniki Ljubljanskega 
geografskega društva, Evropa, 5). Ljubljana: Založba 
ZRC, ZRC SAZU, 2006, str. 89–105, ilustr., zvd. 

ZORN, Matija. Zgodovina vodništva doma in v svetu. 
V: ROTOVNIK, Bojan (ur.), BOBOVNIK, Jožef. Vo-
dniški učbenik. Ljubljana: Planinska zveza Slovenije, 
2006, str. 16–25, ilustr. 

MOnOGRaFije	in	DRuGa	zaKljučena	
DELA

Znanstvena monografija

JOSIPOVIČ, Damir. Učinki priseljevanja v Slovenijo 
po drugi svetovni vojni, (Migracije, 10). Ljubljana: 
Založba ZRC, ZRC SAZU, 2006. 348 str., ilustr. 

KOMAC, Blaž. Dolec kot značilna oblika dolomitnega 
površja, (Geografija Slovenije, 13). Ljubljana: Založba 
ZRC, 2006. 171 str., ilustr. 

SMREKAR, Aleš. Zavest ljudi o pitni vodi, (Geografija 
Slovenije, 12). Ljubljana: Založba ZRC, 2006. 166 
str., ilustr., zvd., graf. prikazi. 

Priročnik,	slovar,	leksikon,	atlas,	zemljevid

CIGALE, Dejan, CIGLENEČKI, Slavko, JOVANOVIĆ, 
Alenka, KLADNIK, Drago, LAMPIČ, Barbara, LOR-
BER, Oži, MIHEVC, Bibijana, NATEK, Marjeta, 
ORŠANIČ, Hrvoje Teo, SEVER, Bela, BOLE, David, 
DEJAK, Vlasta, KLENOVŠEK, Dušan, POČKAR, 
Ivanka, POLAJNAR FRELIH, Nataša, RATAJ, Jože, 
ROŽMAN, Helena, SLATNER, Mohor, ŠKOFIC, 
Jožica, ŠLIBAR, Vladimir, KLADNIK, Drago (ur.), 
MIHEVC, Bibijana (ur.). Posavje in Posotelje : A–Ž : 
enciklopedični priročnik za popotnika, (Zbirka Slove-
nija total). Ljubljana: ZRC, ZRC SAZU, 2006. [24], 
246 str., fotogr. 

FRIDL, Jerneja, PERKO, Drago. Slovenija. [Ljubljana]: 
Rokus, 2006. 1 zvd, barve. 

seKunDaRnO	avtORstvO

Kartografija

BREG, Mateja. V: SMREKAR, Aleš. From drawing 
cognitive maps to knowing the protection zones for 
drinking water resources = Z risanjem spoznavnih ze-
mljevidov do poznavanja varstvenih pasov virov pitne 
vode. Acta geogr. Slov., 2006, letn. 46, št. 1, str. 7–31, 
ilustr., zvd., http://www.zrc-sazu.si/gi/gz.htm. 

FRIDL, Jerneja. V: ANČIK, Eva, KUŠAR, Urška, REJEC 
BRANCELJ, Irena (ur.). Kazalci okolja 2005. Ljublja-
na: Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija 
Republike Slovenije za okolje, 2006. 242 str., barvne 
ilustr., graf. prikazi, preglednice, tabele, zvd. 

FRIDL, Jerneja. V: FRIDL, Jerneja, PERKO, Drago. 
Slovenija. [Ljubljana]: Rokus, 2006. 1 zvd, barve. 
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FRIDL, Jerneja. V: SMREKAR, Aleš. Zavest ljudi o pitni 
vodi, (Geografija Slovenije, 12). Ljubljana: Založba 
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SUMMARY

The Geographical institute was founded in 1946 by the 
Slovenian academy of sciences and arts, and in 1976 
it was named after the greatest Slovenian geographer, 
academician Anton Melik (1890–1966), who was the 
first head of the Institute. Since 1981, the Institute has 
been one of the constituent members of the Scientific 
research centre of the Slovenian academy of sciences 
and arts. Until 1992 the Institute was mainly engaged 
with researching glaciers, glacial and fluvial trans-
formation of the land surface, flooded areas, natural 
disasters, mountain farms in Slovenia and social geog-
raphy. But since 1993 the Institute’s main task has been 
to conduct geographical researches of Slovenia and 
its landscapes and to prepare basic geographical texts 
on Slovenia as a country and as a part of the World. 
Research is mostly directed towards physical, social 
and regional geography and thematic cartography. In 
the last ten years research team published over 3000 
bibliographic units and gave over 500 presentations in 
conferences at home and abroad. 
Today it has nine organization units: the Department 
of physical geography, the Department of social ge-
ography the Department of regional geography, the 
Department of natural disasters, the Department of en-

vironmental protection, the Department of geographi-
cal information system, the Department of thematic 
cartography, Geographical museum, and Geographical 
library. The Institute also houses a cartographic collec-
tion and geographical collections. The Institute is also 
headquarters of the Commission for the standardiza-
tion of geographical names of the Government of the 
Republic of Slovenia (Komisija za standardizacijo 
zemljepisnih imen Vlade Republike Slovenije).
The Institute publishes three scientific publications. 
Geografija Slovenije (Geography of Slovenia) is a 
series of books appears in Slovenian once or twice a 
year. Acta geographica Slovenica/Geografski zbornik 
is a journal published twice a year in English and 
Slovenian. The articles can be downloaded on the com-
puter in either Slovenian or English from the institute 
homepage (http://www.zrc-sazu.si/gi/publications.
htm). Geografski informacijski sistemi v Sloveniji 
(Geographical information systems in Slovenia) is a 
bulletin published every second (even) year in Slov-
enian.
Altogether in 2006, 24 researchers published over 150 
papers, gave almost 70 lectures and reports, and took 
near 30 study trips abroad.
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PROGRAMI, PROjEKTI In nALOGE

Raziskovanje krasa
Vodja programske skupine: T. Slabe.
Sodelavci: F. Gabrovšek, M. Knez, J. Kogovšek, 
A. Kranjc, A. Mihevc, J. Mulec, B. Otoničar, M. Pe-
trič, T. Pipan, M. Prelovšek, N. Ravbar, S. Šebela, 
J. Turk, N. Zupan Hajna, L. Drame, F. Drole, J. Hajna, 
M. Kranjc, S. Stamenković, M. Zadel.
Razvijamo celostno krasoslovje. Proučujemo kraško 
površje, kraške jame in kraške vode. Poglabljamo te-
meljno znanje, ki je izhodišče za načrtovanje življenja 
na krasu in varovanje naše izjemne naravne kraške 
dediščine. Krepimo vlogo inštituta kot tradicional-
no pomembnega mednarodnega raziskovalnega in 
študijskega krasoslovnega središča. Pravilnost naše 
usmeritve potrjuje tudi evropski projekt, s katerim 

nam je zaupano prirejanje Mednarodne krasoslovne 
šole. Spoznanja pridobivamo s sodobnimi terenskimi 
in laboratorijskimi metodami ter matematično-ra-
čunalniškim modeliranjem. Urejamo zbornik Acta 
carsologica. Sodelujemo v mednarodnih projektih in 
s krasoslovci s celega sveta. Sveže znanje podajamo 
študentom na naši podiplomski Šoli za krasoslovje na 
Univerzi v Novi Gorici, na Filozofski fakulteti v Lju-
bljani in na Fakulteti za humanistične študije Koper.
Proučevali smo različne jamske sedimente v jamah 
na krasu v Sloveniji, na Krasu, Matarskem podolju, 
Slavenskem ravniku, Pivki, na območju Bohinjskih 
gora, Raduhe, Paškega Kozjaka in krasu med Celjsko 
in Velenjsko kotlino. Jamske sedimente smo primerjali 
z različnimi razvojnimi fazami, izraženimi v jamski 
morfologiji. Jame skušamo navezati na oblike reliefa 
krasa nad njimi.
S proučevanjem mineralne sestave klastičnih sedimen-
tov na krasu in določanjem njihove starosti smo dobili 
veliko novih podatkov o njihovem izvoru, načinu in 
okolju usedanja in starosti. Vedno več novih rezultatov 
o starosti in sestavi jamskih sedimentov nam nakazuje 
razvoj posameznih kraških območij v Sloveniji, tako 
v klimatskem kot tudi tektonskem pogledu. Za dolo-
čevanje starosti jamskih sedimentov je bilo uporablje-
nih več datacijskih metod: paleomagnetizem, U/Th, 
paleontologija; za določevanje mineralne sestave pa 
rentgenska praškovna difraktometrija.
V Postojnski jami smo nadaljevali meritve tektonskih 
premikov s tenziometrom TM 71. Merjenje tektonskih 
premikov v Postojnski jami je del dolgoročnega, večle-
tnega in načrtnega opazovanja tektonskega dogajanja 
v najdaljši slovenski jami. Rezultate, pridobljene na 
tem izbranem poligonu, bomo skušali aplicirati na širše 
kraško območje zahodne Slovenije.
Proučevali smo tudi klimatske, zlasti temperaturne raz-
mere in gibanje zraka v vhodnih delih jam v Postojnski 
jami ter njihov pomen za jamsko morfologijo in izloča-
nje sige pa tudi na jamo zaradi turistične rabe.
Izdelali smo tudi litološko in morfološko študijo reliefa 
kamnitega gozda Lao Hei Gin in škrapelj Gobje gore 
v Yunnanu, katere območje se načrtuje za razvoj v 
turistično središče. 
Ukvarjali smo se z morfologijo jam (Županova jama) in 
kraških udornic s poudarkom na terminologiji (vpeljava 
novega termina »tiankeng«). 
Rezultati dosedanjih raziskav kredno-paleogenskega 
paleokrasa na območju Primorske so strnjeni v dok-
torski disertaciji Razvoj paleokrasa v zgornjekrednih 
apnencih Matarskega podolja in Slavnika. Nadaljevali 
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smo tudi stratigrafsko-sedimentološke raziskave jur-
skih karbonatnih kamnin na območju Dolenjske. Pose-
bej smo se posvečali njihovi diagenetski zgodovini.
Proučevali smo skalne oblike kraškega površja in jam. 
Izvedli smo več laboratorijskih poskusov modeliranja 
jam in njihovega skalnega reliefa z mavcem. Z razlago 
faset in stropnih kotlic smo poglobili znanje o razvoju 
občasno poplavljenih ponornih jam, katerih rovi so 
različnih premerov. V umetnem kanalu pred Planin-
sko jamo smo izvedli prvi del poskusa simuliranja 
pretakanja vode med različno pripravljenimi plastmi 
mavca, s katerimi smo poizkušali ponazoriti za vodo 
različno odporne plasti apnencev in breč. Še enkrat se 
je tovrstno proučevanje izkazalo za zelo pomemben 
način razkrivanja načina oblikovanja in razvoja kraških 
jam ter vodonosnikov. 
Razvijali smo matematične modele nekaterih drobnih 
kraških oblik. 
Proučevali smo kamnite gozdove, ki so se razkrili pri 
gradnji avtoceste na Dolenjskem in zakrasevanje breč 
pod Nanosom. Na področju Rebernic smo ob gradnji 
avtocestnega odseka s pomočjo mikroskopskih pre-
paratov raziskovali pretakanje vode na stiku fliša in 
apnenca ter znotraj fliša in pobočnih breč. Ugotovili 
smo, da poteka proces korozije in pretakanje vode tudi 
v flišnih plasteh, saj le-te marsikje vsebujejo več 10 
odstotkov kalcijevega karbonata. Na odsekih avtocest 
na Dolenjskem smo na površini apnencev in apnen-
častih breč ugotavljali različno stopnjo selektivnega 
zakrasevanja, ki ga povzroča biokorozija. 
Na podlagi mikroskopskih preparatov smo ugotavljali 
način rasti in morfostrukturo sladkovodnih stromato-
litnih stalagmitov v vhodnem delu Škocjanskih jam. 
Ugotovljeno je bilo, da so tako vrste organizmov kot 
način rasti podobni, kot je do sedaj znano iz le redko 
opisanih jamskih vhodov drugod po svetu.
Poglabljali smo vprašanja varstva kraških pojavov, 
tako kraške svetovne naravne dediščine (UNESCO) v 
Evropi kot s Cerkniškega polja in gozda na Krasu.
V okviru podrobnih in sistematičnih raziskav preta-
kanja vode skozi vadozno cono v Postojnski jami, 
ki potekajo že peto leto zapored, smo nadaljevali s 
kemijskimi analizami (600) in analizami fluorescence 
v okviru sledilnega poskusa. Primerjava hidrogramov 
izbranih curkov s hidrogrami predhodnih hidroloških 
let je pokazala na velike razlike med njimi kot tudi zna-
čilne načine polnjenja in praznjenja zaledja posameznih 
tipov curkov. Na dinamiko pretakanja vode je vezan 
tudi prenos snovi skozi vadozno cono. Prepoznali smo 
tiste tipe curkov, ki prispevajo vodo v kraške vodono-
snike tudi v daljših sušnih obdobjih. 
Podatke o pretakanju skozi vadozno cono smo primer-
jali z značilnostmi kraškega izvira znotraj iste struk-
turne enote Snežniške narivne grude. Medsebojno smo 
primerjali značilnosti hidrogramov izvira in curkov v 
jami ter jih analizirali glede na značilnosti napajanja, 
ki predstavlja vhodno funkcijo v kraški vodonosni sis-
tem. Izračunali smo vrednosti efektivne infiltracije ter 

ocenili deleže hitrega in počasnega napajanja. V enakih 
časovnih intervalih smo spremljali tudi spreminjanje 
specifične električne prevodnosti in temperature na 
vseh opazovalnih mestih. Z natančno analizo zbranih 
časovnih serij smo ugotavljali značilnosti pretakanja 
in uskladiščenja v kraškem vodonosnem sistemu s 
posebnim poudarkom na preučevanju vloge vadozne 
cone v tem procesu.
Nadaljevali smo izvajanje regionalnih sledilnih posku-
sov z dolgotrajnim spremljanjem sledila (do 1 leta), kar 
nam daje informacije o značilnosti vodonosnikov. Sle-
dilni poskus z območja odlagališča odpadkov Sežana 
je pokazal, da 300 m debela vadozna cona upočasnjuje 
pretakanje vode, a ne pomeni posebne ovire za prenos 
onesnaževalcev. Poskus na odlagališču odpadkov pri 
Kočevju je pokazal neposredno vodno povezavo z 
izvirom Bilpe, kar omogoča hiter prenos snovi po vsa-
kem izdatnejšem deževju. Sodelovali smo pri sledenju 
Reke pri nizkem vodostaju. Obetamo si spoznanja o 
najmanjši hitrosti pretakanja reke do izvirov. 
V jamah z aktivnim vodnim tokom v vodonosniku 
Krasa in porečju Ljubljanice smo zvezno spremljali 
nivo in temperaturo vode. Raziskave bodo omogočile 
poglobljen pogled v transportne procese v kraškem 
vodonosniku.
Razvili smo smernice za aplikacijo K-parametra 
(Karst network development), ki ga lahko uporabimo 
pri ocenjevanju ranljivosti kraških vodnih virov. K-
parameter smo povezali s špansko metodo COP za 
kartiranje ranljivosti podzemne vode in aplicirali na 
slovenskem in španskem testnem območju (Sierra de 
Líbar, J Španija ter zaledje izvirov Podstenjška, JZ 
Slovenija). Obravnavali smo pripravljeni predlog, ga 
popravili in dodelali. Osnovni cilj te skupine v priho-
dnjem letu je spodbujanje aplikacij metod za kartiranje 
ranljivosti in njihova validacija s pomočjo naravnih in 
umetnih sledil.
V okviru bioloških raziskav smo nadaljevali intenzivna 
proučevanja favne ekotonih habitatov, to je epikraške 
favne ter favne hipotelminorejičnega habitata. V obeh 
habitatih so bili najdeni površinski in podzemeljski 
organizmi, kar nakazuje, da raziskovana habitata sodita 
med evolucijsko pomembne invazijske točke za mnoge 
podzemeljske habitate. Glavne značilnosti vseh tako 
imenovanih prehodnih habitatov so, da to niso izolirani 
habitati, temveč so povezani s stratumi nad in pod 
njimi. Ugotovljeno je bilo, da se med plastmi odvija 
značilna dinamika pretakanja vode, snovi, polutantov 
in organizmov ter značilna zanje je visoka biološka 
dinamika. Iz prenikle vode ter izvirne in ponorne vo-
de Postojnsko-Planinskega jamskega sistema so bili 
odvzeti vzorci za analize raztopljenega organskega 
ogljika (DOC). DOC v podzemeljskem habitatu pred-
stavlja pomemben vir energije podzemeljskim živalim. 
Z analizami smo ugotavljali količinsko ter kakovostno 
vrednost organske materije v podzemlju. 
Podzemeljski habitati imajo zaradi svoje preprostosti 
zelo velik pomen zlasti kot model za raziskave ekolo-
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ških in evolucijskih pojavov. Veliko podzemeljskih vrst 
je izrazitih specialistov, občutljivih na prenos organskih 
in drugih snovi v podzemeljske vode. Ugotovili smo, da 
so posamezne vrste zaradi visoke stopnje ekološke spe-
cializacije uporabne kot bioindikatorji. S proučevanjem 
podzemeljske favne lahko celostno ocenjujemo vplive 
človekove dejavnosti na podzemeljske habitate. 
V zvezi z zgodovino raziskovanja krasa smo se 
ukvarjali z Baltazarjem Hacquetom, pionirjem kraške 
geomorfologije, ter z zgodovino raziskav slovenskega 
krasa. Zunanji sodelavec T. R. Shaw je objavil knjigo 
o starih podpisih v Postojnski jami.

Razvoj in funkcija jam v različnih speleoloških 
okvirih
Vodja projekta: A. Mihevc.
Sodelavci: F. Drole, F. Gabrovšek, J. Hajna, M. Knez, 
A. Kranjc, M. Petrič, T. Pipan, M. Prelovšek, N. Rav-
bar, T. Slabe, S. Šebela, M. Zadel, N. Zupan Hajna.
Na izbranih območjih smo proučevali speleogenetske 
pogoje, zlasti soodvisnost naplavljanja sedimentov in 
oblikovanje jamskih rovov v prostoru. V Postojnski ja-
mi smo beležili napetostna stanja in tektonske premike 
s tenziometri. Ugotavljali smo razporeditev jamskih 
živali v epikraških združbah. Nadaljevali smo kompa-
rativne meritve prenikanja vode skozi jamske strope v 
nekaj različnih območjih. Nadaljevali smo kartiranje 
jam kontaktnega krasa. Primerjali smo jamske oblike 
in sedimente z razvojem površja kontaktnega krasa. V 
jamah Pivške kotline Krasa in v Alpah smo nadaljevali 
oziroma zgostili vzorčevanje fluvialnih jamskih sedi-
mentov za paleomagnetne analize.

Izsledki raziskovanja površinskih kraških pojavov 
kot smernice za načrtovanje posegov v kraško po-
krajino
Vodja projekta: S. Šebela.
Sodelavci: F. Gabrovšek, M. Knez, J. Kogovšek, 
B. Otoničar, T. Pipan, T. Slabe, N. Zupan Hajna.
Na širšem območju pokritega krasa Dolenjske in Bele 
Krajine smo proučevali male in srednjevelike površin-
ske kraške geomorfne oblike ter kamnino, v katerih so 
razvite. Zanimal nas je vpliv litologije (litofaciesov) na 
oblikovanje škrapelj in stopnjo pokritosti krasa. V ta 
namen smo pobrali več vzorcev kamnin in glinenega 
pokrova, ki jih bomo natančno proučili v nadaljevanju 
projekta (klasične in katodoluminiscentne petrograf-
ske raziskave, paleontološke, pelodne in rentgenske 
analize). Geomorfološko smo kartirali izbrane predele 
Matarskega podolja, Bohinjskih gora in osamelega 
krasa med Pohorjem in Celjsko kotlino. Pri tem smo 
posvečali posebno pozornost denudaciji kraškega 
površja, predvsem kontaktnega krasa.
Začeli smo z modelskimi raziskavami razvoja kra-
ških površinskih oblik. Razvili smo numerični model 
laminarne vodne plasti na nagnjeni kamniti ploskvi. 
Pri tem smo predpostavili, da voda raztaplja kamnino, 
pri čemer je hitrost raztapljanja odvisna od advekcij-

sko-difuzijskega transporta. Pričakujemo, da bomo z 
modelom odgovorili na nekatera ključna vprašanja 
nastanka dežnih žlebičev.

Vloga in pomen mikroorganizmov v kraških pro-
cesih
Vodja projekta: F. Gabrovšek.
Sodelavec: J. Mulec.
Floristična analiza vzorcev iz slovenskih jam je naka-
zala prisotnost praživali, zato smo na izbranih vzorcih 
opravili detajlno analizo. Preliminarni rezultati nakazu-
jejo, da so praživali precej pogosti organizmi v vzorcih 
iz slovenskih jam. Med njimi so tudi nove, za znanost 
še neopisane vrste. Raziskavo nadaljujemo v smeri 
razumevanja interakcij med posameznimi mikrobnimi 
skupinami v krasu.

Center odličnosti FABRICA
Sodelavci: L. Drame, F. Drole, F. Gabrovšek, J. Haj-
na, M. Knez, J. Kogovšek, A. Kranjc, M. Kranjc, 
A. Mihevc, J. Mulec, B. Otoničar, M. Petrič, T. Pipan, 
M. Prelovšek, N. Ravbar, T. Slabe, S. Stamenković, 
S. Šebela, J. Turk, M. Zadel, N. Zupan Hajna.
Inštitut za raziskovanje krasa sodeluje z ostalimi 
inštituti v okviru ZRC SAZU pri pripravi strokovnih 
smernic in konkretnih rešitev za trajnostno upravlja-
nje s kraško pokrajino. Inštitut je vodilni partner pri 
pripravi prispevkov v sklopih Kamnine in relief, Voda 
ter Turizem.

SMART KARST: International KARSTological 
school »Sustainable Management of Natural Reso-
urces on Karst« (MSCF-CT-2005-029674; 6. okvirni 
program EU)
Vodja projekta: M. Petrič.
Sodelavci: L. Drame, F. Drole, F. Gabrovšek, J. Hajna, 
M. Knez, M. Kranjc, J. Kogovšek, A. Kranjc, A. Mi-
hevc, J. Mulec, B. Otoničar, T. Pipan, M. Prelovšek, 
N. Ravbar, T. Slabe, S. Šebela, J. Turk, N. Zupan Hajna, 
S. Stamenkovič, M. Zadel.
Konec junija smo organizirali 14. mednarodno kraso-
slovno šolo »Klasični kras« z vodilno temo Trajnostno 
gospodarjenje z naravnimi viri na krasu. Za uvodne 
predavatelje smo povabili 4 svetovno priznane strokov-
njake, s štipendijo pa omogočili udeležbo 45 mladim 
raziskovalcem iz 19 držav. Njihove ocene organizacije 
šole, ki jih zbira Evropska komisija, so bile zelo visoke 
(povprečje 4,75 od možnih 5). Pripravili smo letno 
vsebinsko in finančno poročilo. Začeli smo pripravljati 
naslednja dva dogodka, ki ju bomo deloma sofinanci-
rali iz sredstev projekta v letu 2007. To sta simpozij 
»Čas in kras« ter 15. mednarodna krasoslovna šola o 
gospodarjenju s čezmejnimi kraškimi vodonosniki.

ALTER-Net: Mreža dolgoročnih ekoloških raziskav 
– Long-Term Ecological Research Network (6. okvirni 
program EU)
Predstavnica v Sloveniji: T. Pipan.
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V okviru projekta smo se maja udeležili mednarodne 
delavnice v Gumpensteinu (Avstrija). Organizirali smo 
mednarodno delavnico »International Workshop on 
Long-Term Ecological Studies in Karst«, ki so se je 
udeležili ameriški in slovenski vabljeni strokovnjaki, 
20.–25. 10. Srečanje so podprli ameriška National 
Science Foundation (NSF), Agencija za raziskovalno 
dejavnost RS ter Znanstvenoraziskovalni center SAZU. 
Pripravili smo vsebinsko poročilo delavnice.

Paleomagnetne raziskave sedimentov na kraških 
področjih Slovenije; v povezavi s paleotektonskimi 
rekonstrukcijami (Academy of Sciences of the Czech 
Republic, Institute of Geology, Praga, Češka, BI-
CZ/05-06/013)
Vodja projekta v Sloveniji: N. Zupan Hajna.
Sodelavci: P. Bosak, A. Mihevc, P. Pruner, P. Schnabl.
V Sloveniji smo v okviru drugega leta dela na projektu 
dodatno vzorčevali jamske sedimente v Postojnski jami 
(v Pisanem rovu ter Stari jami), Zgubi jami in Grofovi 
jami. Ponovno smo vzorčevali sedimente v Trhlovci 
in Tajni jami. Vse skupaj smo za paleomagnetne ana-
lize odvzeli več kot 300 vzorcev v 6 profilih, ki jih 
obdelujejo v Paleomagnetnem laboratoriju Inštituta za 
geologijo v Pragi. Rezultati o magnetnih lastnostih in 
starosti sedimentov so vedno bolj zanimivi in obsežni, 
saj kažejo na dejstvo, da je veliko sedimentov v jamah 
starejših od 0,78 Ma, nekateri pa tudi starejši od 3 Ma. 
Nekaj rezultatov raziskav je bilo že predstavljenih na 
domačih in mednarodnih sestankih in kongresih v 
obliki predavanj, ostale pa moramo še pripraviti za 
objave.

Merjenje aktivnih tektonskih struktur na krasu (In-
stitute of Rock Structure and Mechanics, Academy of 
Sciences of the Czech Republic, Praga, Češka)
Vodja projekta v Sloveniji: S. Šebela.
Sodelavci: F. Hartvick, B. Koštak, J. Mulec, T. Nýdl, 
J. Stemberk, P. Štepančikova.
Na Inštitutu v rednih časovnih intervalih opravljamo 
meritve tektonskih premikov v Postojnski jami, ki jih 
pošiljamo v analizo v laboratorij sodelavcev projekta 
Oddelka za inženirsko geologijo in geofaktorje Češke 
akademije znanosti. Med 13. in 17. 11. smo na Inštitutu 
gostili češke sodelavce na projektu. V prvi polovici 
leta 2007 bodo na Češkem pričeli testirati tenziometra 
TM 71, opremljenega z digitalno kamero, ki omogo-
ča pogostejše oziroma »on-line« meritve tektonskih 
premikov. Če bo testiranje uspešno, načrtujemo nad-
gradnjo obeh tenziometrov TM 71 v Postojnski jami s 
tovrstnima kamerama.

COST 625 – 3-D monitoring of active tectonic struc-
tures
Vodja projekta v Sloveniji: S. Šebela.
Sodelavci: A. Gosar (Naravoslovnotehniška fakulteta), 
J. Mulec, M. Knez.
Merjenje aktivnih tektonskih struktur s tenziometri 

češke izdelave TM 71 je potekalo v Postojnski jami, na 
Vremščici in v dolini Učje. V sodelovanju z dr. Ivanom 
Kobalom (Inštitut Jožef Stefan) smo v Postojnski jami 
izvajali poleg meritev koncentracij radona v zraku 
tudi meritve živega srebra. Projekt je bil uspešno 
zaključen 9. 2.

Primerjava slovenskega klasičnega in španskega 
mediteranskega krasa (Univerza Balearskih otokov, 
Palma de Mallorca, Španija)
Vodja projekta: M. Knez.
Sodelavci: J. J. Fornós, A. Ginés, J. Ginés, L. Gomez, 
T. Slabe.
Pri našem delu smo posebno pozornost posvetili kra-
ški površinski morfologiji in specifičnemu kraškemu 
podzemlju otoka. Izvedli smo študije skalnega reliefa 
na področju Mallorce. Terensko proučevanje smo do-
polnili z laboratorijskimi poizkusi na mavcu, bodisi s 
simulacijo pod tlemi bodisi neposredno z deževnico. 
Posebej nas je zanimala tudi dediščina podtalnega obli-
kovanja skale, ki se ohranja v oblikah, ki jih preobliku-
jeta deževnica in polzeča voda. Z metodami, ki so bile 
preizkušene že na slovenskem krasu, smo ugotavljali 
zakonitosti selektivnega zakrasevanja in s tem morfo-
genetskih procesov. Pri delu smo posvetili znatno po-
zornost litostratigrafskim lastnostim kamnine, stikom 
litološko različnih kamnin, mikrotektonskim procesom 
v kamnini ter drugim litološkim diskontinuitetam. Eden 
izmed pomembnih rezultatov sodelovanja je odmevni 
projekt na področju mednarodnega krasoslovja, pripra-
va knjige Karst Rock Features, katere uredniki so bili 
sodelujoči na preteklem projektu. Zaradi obsežnosti 
besedila in zaradi razširitve obsega delo pri pripravi 
knjige še ni zaključeno. V naslednjem letu nameravamo 
nadaljevati z morfogenetskimi raziskavami na področju 
Španije in Slovenije.

IGCP UNESCO Project No. 513 – Global Study of 
Karst Aquifers and Water Resources 
Vodja projekta: M. Knez.
Sodelavci v Sloveniji: F. Gabrovšek, M. Knez, J. Ko-
govšek, A. Kranjc, A. Mihevc, B. Otoničar, M. Petrič, 
T. Pipan, T. Slabe, S. Šebela, N. Zupan Hajna.
Udeležili smo se dveh mednarodnih znanstvenih konfe-
renc s terenskimi seminarji: »Groundwater in the Medi-
terranean countries« v Malagi (Španija) ter »8th confe-
rence on limestone hydrology«, ki je bila v Neuchâtelu 
(Švica). Obeh smo se udeležili s predavanji, ki bodo 
objavljena v posebnih publikacijah, aktivno pa smo 
sodelovali tudi na spremljajočih delavnicah in letnem 
sestanku delovne skupine projekta IGCP 513. Predstavi-
li smo dognanja o hidrologiji kraških polj s konkretnim 
primerom Cerkniškega polja. Na letnem sestanku IGCP 
je bil predstavljen namen novega projekta IGCP 513, 
v okviru katerega je bila ustanovljena posebna skupina 
za proučevanje ranljivosti vodnih virov. 
V okviru omenjene skupine smo razvili smernice za 
aplikacijo K-parametra (Karst network development), 

J. Turk

N. Viršek Ravbar

M. Zadel

dr. N. Zupan 
Hajna
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ki ga lahko uporabimo pri ocenjevanju ranljivosti 
kraških vodnih virov. K-parameter smo povezali s 
špansko metodo COP za kartiranje ranljivosti pod-
zemne vode in aplicirali na slovenskem in španskem 
testnem območju (Sierra de Líbar, J Španija, ter zaledje 
izvirov Podstenjška, JZ Slovenija). Obravnavali smo 
pripravljeni predlog, ga popravili in dodelali. Osnovni 
cilj v prihodnjem letu je spodbujanje aplikacij metod 
za kartiranje ranljivosti in njihova validacija s pomočjo 
naravnih in umetnih sledil.

GEC, Group of European Charophytologists (Fri-
bourg, Švica)
Vodja projekta: M. Knez.
Delo na projektu je potekalo po ustaljenem načrtu. Do-
polnili smo ter poizkušali standardizirati t. i. Newsletter 
– Friends of the algae, ki izhaja na spletnih straneh 
IFFA. V okviru revije Notebooks on Geology je bila v 
začetku leta pripravljena prva knjiga iz tega naslova v 
elektronski obliki avtorice S. Berger. V letu 2006 je bilo 
izvedenih tudi več srečanj, v letu 2007 pa je v pripravi 
9. mednarodni simpozij o fosilnih algah.

Kraški sistemi; razvojni proces in trajno upravljanje 
– PROTEUS (Université Nice-Sophia Antipolis, 
Francija)
Vodja projekta: T. Slabe.
Sodelavci: V. Biot, M. Duval, Ph. Audra, E. Gilli, Ch. 
Gauchon, F. Gabrovšek, F. Hobléa, L. Mocochain, 
S. Jaillet, M. Knez, A. Kranjc, A. Mihevc, N. Zupan 
Hajna.
Nadaljevali smo raziskovanje slovenskega in fran-
coskega krasa. Izsledki pa bodo presegli regionalne 
okvire, saj skušamo odgovoriti na vrsto temeljnih 
krasoslovnih vprašanj. Proučevali smo ledeniški kraški 
relief in obliko ter razvoj hidrotermalnih jam. Sodelo-
vali smo pri projektih načrtovanja življenja na krasu 
ter pri pripravi ter izvedbi Mednarodne krasoslovne 
šole. Nadaljevali smo z razvojem numeričnih modelov 
zakrasevanja v razpoklinskem sistemu. Pri tem smo 
se osredotočili na vpliv spremenljivosti dotoka na 
strukturo jamskih sistemov.

Značilnosti kraškega vodonosnika in kartiranje ran-
ljivosti v zaledju jezera Dianchi, Kunming, Kitajska: 
primer severnega dela zaledja (Yunnan Institute of 
Geography, Yunnan University, Kunming, Kitajska)
Vodja projekta: T. Slabe.
Sodelavci: L. Hong, M. Knez, J. Kogovšek, A. Kranjc, 
M. Petrič, S. Tan, J. Xu, Y. Wang. 
Proučevali smo kras, predvsem kraške vode na širšem 
zaledju Kunminga. Le-te so pomemben vir za oskrbo 
glavnega mesta province, hkrati pa so zaradi goste 
poselitve močno ogrožene. Hidrogeološke raziskave 
smo dopolnjevali s krasoslovno geološkimi, geomor-
fološkimi in speleološkimi proučevanji, ki so nam 
omogočala temeljitejši vpogled v značilnosti kraških 
vodonosnikov. 

Začrtali smo nadaljnje skupne raziskave južnokitajske-
ga krasa. Nadaljevali bomo s hidrogeološkimi raziska-
vami območja Kunminga in celostnimi krasoslovnimi 
raziskavami južnega Tibeta. 

Biodiverziteta in ekologija favne v preniklih vodah 
kraških jam (Institute of Speology, Cluj-Napoca, 
Romunija)
Vodja projekta v Sloveniji: T. Pipan.
Sodelavec v Sloveniji: J. Mulec.
Vodja projekta v Romuniji: O. T. Moldovan.
Sodelavec v Romuniji: S. Iepure.
V okviru projekta sta sodelavki iz Romunije opravili 
terensko in laboratorijsko delo. V Postojnsko-Planin-
skem jamskem sistemu so bili odvzeti vzorci prenikle 
vode za kemijske analize raztopljenega organskega 
ogljika (DOC) kot vir energije za podzemeljske živa-
li. S pomočjo geografskega informacijskega sistema 
(GIS) smo skušali aplicirati kraško površje nad vzorče-
vanimi jamami ter s pomočjo površinskih parametrov 
interpretirati razlike v favni med posameznimi curki. 
Sodelavca iz Slovenije sva se v okviru bilateralnega so-
delovanja udeležila več predavanj v Cluju ter terenskega 
dela v jamah zahodnih Karpatov.

Primerjalna morfohidrološka raziskava izbranih kra-
ških območij v Turčiji in Sloveniji
Vodji projekta: M. Petrič, L. Tezcan (Hacettepe Uni-
versity Ankara, Turčija).
Sodelavci v Sloveniji: M. Knez, J. Kogovšek, J. Mulec, 
T. Pipan, T. Slabe, S. Šebela.
Sodelavci v Turčiji: H. Aydýn, T. Coşkuner, M. Ek-
mekci, L. Nazik, E. Soylu, K. Törk.
Na delovnem obisku v Turčiji, 26. 11.–3. 12., smo si 
na terenu ogledali različne kraške pojave in se sezna-
nili z rezultati raziskav našega partnerja na območju 
zahodnega Taurusa. V razgovorih smo ugotavljali po-
dobnosti in razlike kraških oblik ter primerjali razisko-
valno metodologijo, ki jo uporabljamo. Na projektnem 
sestanku smo povzeli ugotovitve terenskega dela in se 
dogovorili o programu nadaljnjega dela.

Trajnostno gospodarjenje s kraškimi vodonosniki v 
porečju Save
Vodja projekta: B. Trček (Geološki zavod Slovenije).
Sodelavci v Sloveniji: M. Petrič.
Sodelavci v Srbiji: I. Jemcov, S. Milanović, Z. Steva-
nović (Rudarsko-geološki fakultet Beograd).
V času od 21. do 28. 3. smo obiskali partnerje v Srbiji. 
Najprej smo se udeležili sestanka UNESCA za prijavo 
projekta Dinaric Karst Transboundary Aquifer Systems 
(DiKTAS). V sklopu obiska smo raziskave v Sloveniji 
predstavili tudi na predavanju na fakulteti. V drugem 
delu obiska pa smo si na terenu v vzhodni in zahodni 
Srbiji ogledali različne primere raziskav in izvedbe 
predlaganih rešitev za izboljšanje sistema vodooskrbe 
iz kraških vodonosnikov. Trije sodelavci iz Srbije so 
bili na obisku v Sloveniji, 19.–26. 9. Na delovnem 
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sestanku smo razpravljali o rezultatih sodelovanja in 
načrtih za nadaljnje aktivnosti, na terenu pa smo si 
ogledali nekaj hidrogeološko najbolj zanimivih delov 
slovenskega krasa. Zadnji dan sta dva izmed gostov 
iz Srbije predstavila predavanji na 2. slovenskem 
geološkem kongresu v Idriji. 

Ranljivost kraških vodnih virov
Mlada raziskovalka: N. Ravbar.
S sledilnim poizkusom, ki smo ga opravili v okviru 
doktorske naloge, smo spoznali podzemske vodne 
povezave na razvodnem območju med prispevnimi 
zaledji Bistrice, Podstenjška in Pivke. Pridobili smo 
nove podatke o smereh in hitrostih pretakanja pod-
zemne vode in kakšno je hidrodinamično obnašanje 
vodonosnika na tem območju ter s tem povezane pro-
cese napajanja, uskladiščenja in praznjenja kraškega 
vodonosnika. Navsezadnje pa smo pripomogli tudi k 
boljšemu poznavanju razvodnice med porečjem Pivke 
(Ljubljanice) in Reke, oziroma med Črnomorskim in 
Jadranskim povodjem na tem območju.
Med številnimi v Evropi uveljavljenimi in mnogokrat 
preizkušenimi metodami kartiranja ranljivosti smo 
izbrali najbolj primerno za slovenski kras. V določenih 
podrobnostih ovrednotenja posameznih parametrov 
smo jo spremenili, dopolnili ali prilagodili razmeram 
pri nas. Pri tem smo se v veliki meri osredotočili na 
posebne značilnosti slovenskega krasa in slovenske 
zakonodaje na področju varovanja voda. Predlagano 
metodo, ki smo jo poimenovali »slovenski pristop« 
(Slovene Approach), smo skupaj z nekaterimi drugimi 
uveljavljenimi in večkrat testiranimi metodami (the 
EPIK method, the PI method, the COP method, the 
Duality OC method) aplicirali na izbranem primeru, 
v zaledju kraških izvirov Podstenjška v JZ Sloveniji. 
Dobljene rezultate smo primerjali, statistično analizira-
li ter tako ovrednotili primernost apliciranja nekaterih 
metod v slovenskem krasu. 

Jame epifreatične cone – procesi, oblike, dejavniki
Mladi raziskovalec: M. Prelovšek.
V letu 2005/2006 smo v 8-mesečnem obdobju na 68 
lokacijah po slovenskem krasu izmerili količinski 
iznos korozije v slovenskih jamah. Meritve smo 
izvajali z metodo apnenčastih ploščic, ki smo jo 
med raziskovanjem razvijali in razvili v izredno 
močno in natančno orodje pri meritvah korozije. S 
tem smo dobili vsaj okvirne vrednosti ter regionalno 
in mikrolokalno spremenljivost glavnega kraškega 
procesa pri speleogenezi. Pri tem smo spoznali, da 
so marsikatere stenske reliefne oblike fosilne, druge 
pa se tudi danes aktivno razvijajo. Ponekod visoke 
izmerjene vrednosti so nam nakazale, da lahko 
korozijo oz. odlaganje sige merimo tudi v 15-dnevnem 
(celo krajšem časovnem obdobju), kar smo pričeli 
izvajati v Križni jami, Novi Križni jami in Lekinki, v 
Pivki jami, izviru Podstenjšek, Jelovički jami, potoku 
Nežica in Tkalci jami pa v nekoliko daljšem časovnem 

obdobju (30 dni in več). S tem dobivamo popolnoma 
nov vpogled v časovno spremenljivost korozije, ki je 
močno odvisna od mikrolokacije merjenja, frekvence 
srednjih ter visokih voda, v primeru odlaganja sige 
pa tudi od trajanja meritev. V drugi polovici leta 
smo izvedli skupno več kot 500 meritev korozije 
oz. odlaganja sige v obeh Križnih jamah, Lekinki in 
Pivki jami.
V prihodnje bomo spoznanja kraške korozije v jamah 
povezali z dejavniki in oblikami v njih ter z meritvami 
drugih procesov, ki so značilni za epifreatično cono.

Pomen in funkcija jam v kraški hidrologiji
Mladi raziskovalec: J. Turk.
Potovanje poplavnih sunkov skozi sistem kraških 
kanalov je zaradi njihove težavne dostopnosti slabo 
poznano. Večina kanalov omogoča vodi tok s prosto 
gladino, vendar že manjši delež izrazitejših zožitev, 
kjer se voda pretaka pod tlakom, povzroča zastajanje 
vode in poplavljanje jamskih rovov ob večjih preto-
kih. Prav zožitve, ki pogojujejo celotne hidravlične 
razmere v kraškem vodonosniku, nam hkrati tudi 
preprečujejo boljše poznavanje kraških sistemov. 
Problem poskušamo rešiti z namestitvijo registratorjev 
nivoja vode in temperature v izbrane točke jamskega 
sistema. Na podlagi meritev nivoja vode dobimo 
zanesljive podatke ne samo o potovanju poplavnih 
sunkov, pač pa tudi o hidravličnih razmerah v kraških 
kanalih. S pomočjo znanih hidravličnih razmer lažje 
sklepamo na pretakanje vode med kanali z različno 
prepustnostjo.
Drugi pomemben parameter merjenja je temperatu-
ra. Na podlagi temperaturnih meritev sklepamo na 
čas potovanja vode ob vseh možnih pretokih in na 
medsebojni vpliv ohlajanja/segrevanja na stiku voda 
– kraški kanal v različnih letnih časih. Hkrati lahko 
sklepamo na neznane podzemne pritoke ob večjih 
padavinah, ki vplivajo na spremembo temperature 
glavnega vodnega toka. 
Meritve opravljamo na dveh mestih v sistemu Postojn-
ske jame (podzemna Pivka), v podzemnem toku reke 
Rak ter v kraških jamah med Planino in Logatcem 
(podzemna Unica). Velika večina teh podzemnih voda 
na koncu izvira kot Ljubljanica, torej obravnavamo 
najpomembnejši del podzemnega toka, ki napaja izvir 
Ljubljanice.

Določitev vpliva vojaškega poligona na okolje kot 
modelna študija za varovanje in sanacijo okolja na 
območjih delovanja Slovenske vojske (CRP-projekt 
Znanje za varnost in mir 2004–2010)
Vodja projekta: C. Ribarič  Lasnik (ERICO Velenje).
Sodelavki z Inštituta: J. Kogovšek, M. Petrič.
Na osnovi predhodno opravljenih raziskav smo v letu 
2006 sodelovali pri izdelavi zaključnega poročila. 
Pripravili smo poglavje o hidrogeoloških značilnostih 
območja in ranljivosti kraškega vodonosnika na vpli-
vnem območju vojaškega vadišča ter oceni vpliva 
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vojaške dejavnosti na vodne vire. Zbrane podatke 
o omenjenih značilnostih vodonosnega sistema in 
rezultate opravljenih fizikalno-kemičnih analiz vode 
(ERICO) smo uporabili pri določitvi programa monito-
ringa onesnaženja podzemnih vod v vplivnem območju 
vojaškega poligona.

Sledilni poizkus z območja deponije Mozelj pri 
Kočevju
Vodji projekta: J. Kogovšek, M. Petrič.
Sodelavci: L. Drame, F. Drole, J. Hajna, J. Mulec, M. 
Prelovšek, J. Turk, M. Zadel.
S sledilnim poizkusom smo ugotavljali, kam in kako 
hitro odteka padavinska voda z območja odlagališča 
komunalnih odpadkov Mozelj pri Kočevju oz. kako hi-
ter je prenos topnih komponent onesnaženja, ki jih pa-
davine spirajo iz deponije. Po opravljenih predhodnih 
hidrogeoloških raziskavah in ogledu terena smo 5. 4. na 
dveh izbranih lokacijah na območju odlagališča Mozelj 
injicirali fluorescenčni sledili uranin in eozin. Odvzem 
vzorcev z avtomatskima zajemalnikoma in ročnim 
zajemanjem smo organizirali na izbranih kraških 
izvirih in v 3 vrtinah za monitoring ob odlagališču. 
Na osnovi dobljenih rezultatov smo izdelali predlog 
programa monitoringa onesnaženja podzemnih vod v 
vplivnem območju odlagališča.

Geološka spremljava v okviru naravne dediščine: 
Krasoslovno speleološke značilnosti na območju HC 
Razdrto–Vipava (Rebernice) (km 6,600–10,100)
Vodja projekta: T. Slabe.
Sodelavci: L. Drame, F. Drole, J. Hajna, M. Knez, A. 
Mihevc, S. Šebela, N. Zupan Hajna.
Razčlenili smo značilne kraške pojave v breči: mlade 
vrtače, kraške jame, jame, ki nastajajo na stiku s flišem 
in razpoklinske jame, ki so posledica polzenja breče 
po flišu. 

Geološka spremljava v okviru varstva naravne de-
diščine: Krasoslovno speleološke ter paleontološke, 
stratigrafske in sedimentološke značilnosti na obmo-
čju AC-odseka Hrastje–Lešnica
Vodji projekta: B. Otoničar, T. Slabe.
Sodelavci: F. Drole, M. Knez, M. Prelovšek, N. Zupan 
Hajna.
V letu 2006 smo končali terensko delo. Makroskopsko 
smo opredelili več kot 200 vzorcev karbonatnih kamnin 
in jih pripravili za nadaljnje raziskave. S pomočjo 
rentgenskih in paleomagnetnih analiz smo raziskali 
več deset vzorcev laminiranih glin, ki pokrivajo kra-
ško površje na območju trase. Pregledali, izmerili in 
opisali smo nekaj novo odkritih brezen, za katere smo 
izdelali jamske načrte. Začeli smo s pripravo končnega 
poročila.
Proučili smo značilno podtalno oblikovanje krasa. 
Najbolj izraziti pojavi so kamniti gozdovi in podtalna 
brezna. 

INTERREG III A Slovenija–Italija: Vzpostavitev 
monitoringa podzemnega toka Reke
Koordinator projekta: F. Gabrovšek.
Sodelavci: J. Kogovšek, T. Pipan.
V okviru projekta INTERREG III A: Monitoring 
podzemnega toka Reke smo skupaj s partnerji nada-
ljevali zvezne meritve vodnega nivoja, temperature in 
specifične električne prevodnosti vode v vseh jamah, 
ki dosežejo podzemni tok Reke. V septembru smo 
izvedli sledenje glavnega toka Reke, pri čemer smo 
pojav sledila spremljali v treh jamah in izvirih ob 
Jadranskem morju.

Ocena vplivov načrtovanih posegov na Škocjanske 
jame; opis in ocena trenutnega stanja
Sodelavci: J. Hajna, F. Gabrovšek, M. Knez, J. Ko-
govšek, A. Kranjc, J. Mulec, M. Petrič, T. Pipan, T. 
Slabe. 
Sodelovali smo pri izdelavi poročila o vplivih na okolje 
v okviru projekta Ureditev oskrbe prebivalstva s pitno 
vodo slovenske Istre in zalednega kraškega območja 
ter izdelali prvi del poročila naročniku, ki je Inštitut za 
ekološki inženiring, d. o. o., iz Maribora.

Preveritev možnosti gradnje nove dvotirne proge 
Divača–Koper na trasi I/3 in preveritev možnosti 
priklopa nove dvotirne konvencionalne proge iz smeri 
Trsta: krasoslovna študija
Odgovorni vodja del podizvajalca: M. Knez.
Sodelavci: L. Drame, F. Drole, J. Hajna, F. Gabrovšek, 
M. Knez, J. Kogovšek, A. Mihevc, J. Mulec, M. Petrič, 
T. Pipan, T. Slabe, N. Zupan Hajna.
Izdelali smo natančno krasoslovno študijo možnosti 
izvedbe dvotirne proge med Divačo in Črnim Kalom. 
Z vidika krasoslovja smo proučili razmere na površju 
in iz znanih podatkov ekstrapolirali možnost pojavlja-
nja kraških votlin v podzemlju. Posebno pozornost 
smo posvetili kraški hidrologiji. V veliko pomoč 
pri delu so nam bile izkušnje, ki smo jih pridobili 
na gradbiščih avtocest, ki prečkajo kras. Nekatera 
področja, kjer bi med gradnjo lahko naleteli na večjo 
zakraselost in večje nihanje podzemne vode, smo 
posebej izpostavili.

ZnAnSTVEnI SESTAnKI

• 14. mednarodna krasoslovna šola »Klasični kras«: 
»Trajnostno upravljanje z naravnimi viri na krasu«. 
Organizacija: J. Mulec, M. Petrič, M. Prelovšek, T. 
Slabe, J. Turk, Postojna, 26. 6.–2. 7.

• Mednarodna delavnica »International Workshop 
on Long-Term Ecological Studies in Karst«. Orga-
nizacija: T. Pipan, J. Mulec; sodelavec: D. Culver, 
Postojna, 20.–25. 10.
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KnjIžnICA In DOKUMEnTACIjA

Knjižnica
Knjižnica ima skoraj 36.000 enot, ki jih je pridobila 
bodisi z zamenjavo za inštitutsko publikacijo Acta 
carsologica/Krasoslovni zbornik bodisi kot darilo 
sorodnih raziskovalcev oziroma jih je kupila. Velika 
večina gradiva pokriva področje krasoslovja, speleo-
logije in sorodnih ved, vsebuje pa tudi bogato zbirko 
stare literature o krasu. V letu 2006 se je knjižni fond 
povečal za 190 knjig in 217 izvodov periodike. Del 
člankov (30.000) s podrobnimi deskriptorji je izpisan 
s programom Eva v računalnik, kar bistveno poveča 
uporabnost knjižnice. V tem letu smo pridobili 26 
enot elaboratov. Vpisanih je bilo tudi 605 naslovov 
strokovnih člankov (to so pretežno xerox kopije, ki 
niso uradno katalogizirane, vendar zelo pomembne 
aktualne reference in se uporabljajo v študijske na-
mene). Računalniško je obdelana tudi evidenca knjig 
(97), ki jih je že poklonil T. R. Shaw naši knjižnici, 
vendar še niso bile uradno sprejete. 
V letu 2006 si je 215 obiskovalcev (skupaj z našimi 
raziskovalci) v čitalnici izposodilo 4730 zvezkov, na 
dom pa 437 zvezkov. Izposoja se je močno povečala 
zaradi porasta tako dodiplomskih kot podiplomskih 
študentov. Medbibliotečno smo izposodili 56 zvezkov 
šestim domačim bibliotekam in 4 knjige trem tujim 
bibliotekam. 

Kataster jam
V sodelovanju z Jamarsko zvezo Slovenije smo stro-
kovno obdelali 1100 različnih vrst novih zapiskov o 
kraških jamah, od tega je registriranih 177 novih jam. 
Zadnja številka v katastru jam je 8807.

Kartografska zbirka
Zbirka zajema 9927 enot tiskanih, risanih in nati-
snjenih kart.

PUbLIKACIjE InšTITUTA

• Acta carsologica 35/1, 35/2. Ljubljana: Založba 
ZRC, ZRC SAZU, str. 1–171, 1–174.

• Acta carsologica 35/1, Supplementum VI (Anno-
tated Bibliography of Karst Publications No. 14). 
Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 78 str.

ObISKI V InšTITUTU

• Dr. Silvo Žlebir, generalni direktor, Ministrstvo 
za okolje in prostor, Mladen Berginc, državni 
podsekretar za naravo, Ministrstvo za okolje in 
prostor, Inga Turk, Ministrstvo za okolje in prostor, 

Agencija RS za okolje, 10. 1.: dogovor o katastru 
jam.

• Prof. dr. David C. Culver, Department of Biology, 
American University, Washington DC, ZDA, 
17.–18. 1., 10.–19. 3., 18.–29. 10.: delovni obisk, 
priprava znanstvenih publikacij, terensko delo 
v okviru slovensko-ameriškega znanstvenega 
sodelovanja ter sodelovanje pri organizaciji med-
narodne delavnice.

• Dr. Trevor R. Shaw, Velika Britanija, 12. 4.–12. 5., 
14. 6.–14. 7., 13. 9.–13. 10.: zunanji sodelavec.

• Prof. dr. Wolfgang Dreybrodt, University of Bre-
men, Bremen, Nemčija, 15.–29. 5.: terensko delo v 
jami, priprava eksperimentov.

• Delegacija kitajskih znanstvenih novinarjev, 17. 6.: 
obisk Inštituta v okviru politično-gospodarskega, 
medijskega ter turističnega programa Urada vlade 
za informiranje.

• RNDr. Pavel Bosak in RNDr. Petr Pruner, Institute 
of Geology, Praga, Češka, 20. 6.–2. 7.: terensko delo 
v okviru slovensko-češkega bilateralnega projekta 
ter udeležba na 14. mednarodni krasoslovni šoli.

• Dr. Bartolomé Andreo Navarro, Department of 
Geology, Faculty of Science, University of Mala-
ga, Malaga, Španija, 26.–29. 6.: sodelovanje z N. 
Ravbar pri razvijanju K-parametra za kartiranje 
ranljivosti kraških vodnih virov ter udeležba na 
14. mednarodni krasoslovni šoli.

• Dr. Nico Goldscheider, Centre of Hydrogeology, 
University of Neuchâtel, Švica, 26.–30. 6.: sode-
lovanje z N. Ravbar pri razvijanju K-parametra 
za kartiranje ranljivosti kraških vodnih virov ter 
udeležba na 14. mednarodni krasoslovni šoli.

• Silvia Guglielmetti, Bottmingen, Švica, 26. 
6.–22. 8., 9. 10.–4. 12.: sodelovanje pri aplikaciji 
metode Duality OC in EPIK metode za kartiranje 
ranljivosti kraške podtalnice ter udeležba na 14. 
mednarodni krasoslovni šoli.

• Dr. Christophe Gauchon, Laboratoire de Géo-
graphie de l’Université de Savoie, LGUS-CISM-
Campus Scientifique, Le Bourget-du-Lac, Francija, 
in dr. Philippe Audra, Équipe Gestion et valori-
sation de l énvironment, UMR 5651 du CNRS 
»ESPACE«, Départment de géographie, Université 
Nice-Sophia-Antipolis, Nice, Francija, 27. 6.–2. 7.: 
izmenjava v okviru slovensko-francoskega projekta 
PROTEUS in udeležba na 14. mednarodni kraso-
slovni šoli.

• Jesus Vias Martinez, Department of Geology, Facul-
ty of Science, University of Malaga, Malaga, Špani-
ja, 26. 6.–27. 7.: sodelovanje pri aplikaciji metode 
COP za kartiranje ranljivosti kraške podtalnice ter 
udeležba na 14. mednarodni krasoslovni šoli.

• Prof. dr. Bogdan P. Onac s skupino študentov, 
 Group of Quaternary Research, Dept. of Mine-
ralogy, Babes-Bolyai University, Cluj, Romunija, 
10.–15. 7.: terensko delo na slovenskem krasu z 
ogledi jam, priprava predavanja.
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• Josip Rubinić, Građevinski fakultet Rijeka, Hrvaška, 
24. 8.: dogovori o nadaljnjem slovensko-hrvaškem 
sodelovanju.

• Trinajstčlanska delegacija direktorjev, geologov 
in gradbenih inženirjev gradbenih podjetij pod 
pokroviteljstvom ministrstva za gradbeništvo in 
arhitekturo Ruske republike Bashkortostan, 4.–6. 
9.: ogled Inštituta.

• Dr. Oana Teodora Moldovan in Sanda Iepure, 
Romanian Academy, »Emil Racovitza« Speleo-
logical Institute, Cluj-Napoca, Romunija, 17.–23. 
9.: delovni obisk, terensko in laboratorijsko delo v 
okviru slovensko-romunskega bilateralnega projek-
ta (BI-RO/05-06/001).

• Janez Podobnik, minister za okolje in prostor, 
Andrew Murphy, predstavnik EU, Philip Weller, 
generalni sekretar ICPDR, Dejan Komatina, se-
kretar International Commission for Sava River 
Basin, Paul Mifsud, Mediterranean Action Plan 
Coordinator in drugi, 22. 9.: udeležba na konferenci 
»Strengthening the regional cooperation for shared 
water resources« (v organizaciji Ministrstva za 
okolje in prostor).

• Federica Papi, štipendistka programa Leonardo 
da Vinci, Rim, Italija, 25. 9.–31. 12.: terensko in 
laboratorijsko delo v okviru programa ter podiplom-
skega študija.

• Paul Griffiths in Carol Ramsey, BC, Kanada (Kar-
stcare), 19. 10.: ogled gozda na krasu, razgovori.

• Dr. Josef Stemberk, Miloš Briestenský, Tomáš Nýdl 
in Monika Hladká, Institute of Rock Structure and 
Mechanics, Academy of Sciences of the Czech 
Republic, Praga, Češka, 13.–17. 11.: delovni obisk 
v okviru slovensko-češkega bilateralnega projekta 
(BI-CZ/06-07/11).

• Liu Hong, Yunnan Institute of Geography in Ping 
Wang, Tourism nad Geography Science College, 
Yunnan Normal University, Kunming, Kitajska, 
11.–24. 11.: delovni obisk v okviru slovensko-ki-
tajskega bilateralnega projekta (BI-CN/06-07/17).

• Dr. Philippe Audra, Équipe Gestion et valorisation 
de l´environment, UMR 5651 du CNRS »ESPA-
CE«, Départment de géographie, Université Nice-
Sophia-Antipolis, Nice, Francija, in dr. Philipp 
Haeuselmann, Bern, Švica, 14.–20. 12.: delovni 
obisk v okviru slovensko-francoskega bilateralne-
ga projekta PROTEUS in priprava znanstvenega 
članka, ki obravnava pomen variabilnosti dotoka 
za razvoj kraških jam.

DOKTORSKA In MAGISTRSKA DELA

Bojan	Otoničar
Razvoj paleokrasa v zgornjekrednih apnencih Matarske-
ga podolja in Slavnika. Naravoslovnotehniška fakulteta 
Univerze v Ljubljani, 6. 6. – doktorska disertacija.

PREDAVAnjA, REfERATI In DRUGI jAVnI 
nASTOPI

Franci Gabrovšek
• Kanin, vroča točka svetovnega jamarstva. Preda-

vanje, Bovec, 16. 2.; Tolmin, 22. 3.

Martin Knez

• Geologija Klasičnega krasa. Program usposa-
bljanja prostovoljnih naravovarstvenikov v okviru 
INTERREG III A med Parkom Škocjanske jame in 
partnerji, Škocjanske jame, 16. 3.

• Motorway Construction in Slovenia and Non-de-
structive Georadar Researches in the Area of Road 
Subsidence of Motorway near Postojna, Classical 
Karst, Slovenia. XIII. Danube-European Conferen-
ce on Geotechnical Engineering, Postojna, 1. 6. 

• Use of Non-destructive Georadar Researches in the 
Area of Road Subsidence of Motorway in Slovenia. 
Soorganizacija ekskurzije v okviru 14. mednarodne 
krasoslovne šole »Klasični kras«: »Trajnostno upra-
vljanje z naravnimi viri na krasu«, Postojna, 1. 7.

• Gradnja avtocest na klasičnem krasu. 17. Bodense-
etagung »Karst im Untertagbau«, St. Gallen, Švica, 
27. 10. 

• Kitajski kamniti gozdovi. Večer proučevanja južno-
kitajskega krasa, Postojna, 22. 11. 

• Predstavitev projekta Preveritev možnosti gradnje 
nove dvotirne proge Divača–Koper na trasi I/3 in 
preveritev možnosti priklopa nove dvotirne konven-
cionalne proge iz smeri Trsta, Agencija za železniški 
promet, Maribor, 8. 12. 

janja Kogovšek
• Predavanje o vlogi vode v krasu za OŠ Antona 

Globočnika, 19. 4.
• Izjava o sledenju s kočevskega odlagališča odpad-

kov za oddajo Kronika, Televizija Slovenija, 1. 
program, 17. 5.

• Ocena dinamike prenikajoče vode skozi vadozno 
cono Postojnske jame na osnovi hidrokemijskih in 
izotopskih značilnosti. 2. slovenski geološki kon-
gres, Idrija, 26.–28. 9. 

• Predstavitev dela v analiznem laboratoriju za OŠ 
Antona Globočnika, 25. 10.

• Predstavitev raziskav na Kitajskem ob 10-letnici 
sodelovanja, Postojna, 22. 11.

Andrej Kranjc
• Kras v Evropi. 1. sestanek Kluba prijateljev Evrop-

skega muzeja krasa, Postojna, 20. 1.
• Pomen kraške podzemne vode. Strokovni posvet 

»Funkcije mokrišč za življenje in razvoj«, Ljublja-
na, 2. 2.

• Ciper, Ljubljansko geografsko društvo, Ljubljana, 
21. 2.
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• Geografske in geomorfološke posebnosti turistične 
destinacije Postojna, Izobraževalni program za 
turistične vodnike, Postojna, 28. 2. 

• Udornice v Parku Škocjanske jame in po svetu. 
Program usposabljanja prostovoljnih naravovarstve-
nikov v okviru INTERREG III A, Škocjan, 2. 3. 

• Načrtovani Evropski muzej krasa. Radio 94 in 
Notranjski radio, Postojna, 4. 3. 

• Razgovor o krasoslovju in Inštitutu za raziskova-
nje krasa, Radio 94 in Notranjski radio, Postojna, 
11. 3. 

• Kraški vodonosnik in njegovo ohranjanje. Program 
usposabljanja prostovoljnih naravovarstvenikov v 
okviru INTERREG III A, Škocjan, 23. 3. 

• Razgovor o načrtovanem Evropskem muzeju krasa 
v oddaji Polnočni gost na Radiu Slovenija 1 (novi-
narka Mateja Jordan), Ljubljana, 2. 4.

• Vpliv Josipa Roglića na krasoslovje v Sloveniji. 
Academician Josip Roglić and his Work, Makarska, 
Hrvaška, 20. 4.

• Predstavitev knjige Županova jama, čudežni svet 
brez sonca na okrogli mizi, Grosuplje, 26. 5.

• Kras – Classical Karst (Slovenia–Italy). VI Sim-
pósio Nacional de Geomorfologia – Regional 
Conference on Geomorphology, Goiânia, Brazilija, 
8. 9.

• Notion of Karst in the Itineraries of B. Kuripešič and 
Evlija Čelebija (XVI and XVII Centuries). ALCAdI 
‘06, Budimpešta, Madžarska, 24. 9.

• Kras v Kanadi in ZDA. Jamarski klub Železničar, 
Ljubljana, 19. 12.

Andrej Mihevc
• Škocjanske jame. Vodenje ekskurzije Geološkega 

društva Slovenije, Matavun, 18. 2.
• Explorations of the underground rivers Ljubljanica 

and Reka. Predavanje na 2nd Middle East Speleo-
logical Symposium, Bejrut, Libanon, 18. 4. 

• Palaeomagnetic and palaeontological research in 
Račiška pečina Cave, SW Slovenia. Referat na 4th 
Climate Change »The Karst Record International 
Conference«, Baile Herculane, Romunija, 27. 5.

• Vodenje ekskurzije Klasični kras, 14. mednarodna 
krasoslovna šola »Klasični kras«: »Trajnostno up-
ravljanje z naravnimi viri na krasu«, Postojna, 26. 
6.–1. 7.

• Sledovi tektonskih premikov v kraškem reliefu 
Matarskega podolja. Predavanje na 2. slovenskem 
geološkem kongresu, Idrija, 26. 9.

• Kras in ledene jame. Ekskurzija študentov geologije 
iz Cluja, Romunija, 5. 7.

• Sledovi jamskega medveda v Račiški pečini in v 
Postojnski jami. Predstavitev posterja na 2. sloven-
skem geološkem kongresu, Idrija, 26. 9.

• History of the speleological explorations of the 
underground rivers Ljubljanica and Reka. Preda-
vanje na »International Workshop on Long-Term 
Ecological Studies in Karst«, Postojna, 24. 10.

janez Mulec
• Predstavitev revije Acta carsologica »Pivška jeze-

ra«, tiskovna konferenca in svečana prireditev ob 
njenem izidu, Občina Pivka, Pivka, 3. 4.; pogovor z 
urednikom revije za oddajo Regijski dogodki, Radio 
94 in Notranjski radio (novinarka D. Čolič), 5. 4.; 
predstavitev revije v okviru Muzejskih dogodkov, 
Notranjski muzej Postojna, Postojna, 5. 4.; predsta-
vitev revije za za oddajo Kulturna panorama, Radio 
Slovenija, Prvi program (novinarka D. Prosen), 
8. 4.

• Predstavitev Inštituta za raziskovanje krasa ZRC 
SAZU in raziskovalnega dela krasoslovcev za 
srednješolske profesorje kemije primorske regije, 
Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU, Postojna, 
11. 4. 

• Kraške kotanje, občasno napolnjene z vodo: pogo-
vor z dr. Janezom Mulcem o Pivških jezerih. delo 
(novinarka K. Škrinjar), 15. 4.

• Predstavitev mreže LTER-Slovenija. Institute of 
Landscape Ecology, Slovak Academy of Sciences, 
Východná, Slovaška, 24.–28. 5.

• Legal basis of subterranean fauna protection in 
Slovenia: an example of Postojna-Planina cave 
system. Vabljeno predavanje v soavtorstvu z Mirjam 
Gorkič (Zavod RS za varstvo narave, OE Nova Go-
rica, Nova Gorica, in T. Pipan na »ESF LESC/SCSS 
Exploratory Workshop«, Cluj-Napoca, Romunija, 
9.–10. 7. 

• Radijska razglednica – Pivška jezera. Radio Kranj 
(novinarka N. Kne - Leben), 17. 9.

• Demonstracija mikroskopiranja za učence OŠ Anto-
na Globočnika Postojna na Inštitutu za raziskovanje 
krasa ZRC SAZU, Postojna, 25. 10.

Bojan	Otoničar
• Vodenje ekskurzije Geološkega društva Slovenije 

v okviru predavanja Carbonate systems: sequence 
stratigraphy and diagenesis (Maurice E. Tucker, 
IAS Special Lecture Tour). Sovodji: A. Mihevc in 
A. Košir, Matavun, Kozina, 18. 2.

• Vodenje ekskurzije za učence osnovne šole Dol 
pri Ljubljani, Vranja in Skednena jama, Planinsko 
polje, 14. 5.

• Vodenje ekskurzije v okviru obiska delegacije 
ministrstva za gradbeništvo in arhitekturo Ruske 
republike Bashkortostan. Sovodja: F. Gabrovšek, 
Dolina Idrijce, Julijske Alpe, 5. 9.

• Litofaciesne, diagenetske in biostratigrafske zna-
čilnosti jurskih apnencev na območju Medvedjeka 
(Dolenjska). Predavanje na 2. slovenskem geolo-
škem kongresu, Idrija, 26. 9.

• Geodinamika zgornjekredno-paleogenske emerzije 
na območju jugozahodne Slovenije in Istre. Preda-
vanje na 2. slovenskem geološkem kongresu, Idrija, 
26. 9.

• Facialna analiza, biostratigrafija in depozicijski 
model srednje-miocenskih karbonatnih kamnin med 
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Krško vasjo in Obrežjem. Predstavitev posterja v 
soavtorstvu s Francem Cimermanom na 2. sloven-
skem geološkem kongresu, Idrija, 26. 9.

Metka	Petrič
• Landfills on karst in Slovenia and monitoring of 

their impact on groundwater. Vabljeno predavanje, 
Rudarsko-geološki fakultet Beograd, Beograd, 
Srbija, 24. 3.

• Transboundary character of Slovene karst. Preda-
vanje na mednarodnem sestanku »Strengthening the 
regional cooperation for shared water resources« 
v organizaciji Ministrstva za okolje in prostor RS, 
Postojna, 22. 9.

• Review of the use of tracers on Slovene karst. 
Prispevek na simpoziju »All about karst & water«, 
Dunaj, Avstrija, 11. 10.

Tanja Pipan
• Epikarst – an emerging biodiversity hotspot. Vablje-

no predavanje na mednarodnem simpoziju »XVIIIth 
International Symposium of Biospeleology«, Cluj-
Napoca, Romunija, 14. 7. 

• Epikarst – a promising and vulnerable habitat. Pre-
davanje na mednarodnem simpoziju »1st European 
Congress of Conservation Biology: Diversity for 
Europe«, Eger, Madžarska, 26. 8.

• Epikarst – an emerging biodiversity hotspot. Vablje-
no predavanje, Virginia Museum of Natural History, 
Martinsville, Virginija, ZDA, 9. 11. 

Mitja Prelovšek
• Eksperimentalno merjenje korozije na slovenskem 

krasu z metodo apnenčastih ploščic. Predavanje 
na 2. slovenskem geološkem kongresu, 26.–28. 9., 
Idrija. 

nataša Ravbar
• Predstavitev knjige Županova jama, čudežni svet 

brez sonca na okrogli mizi, Grosuplje, 26. 5.
• Uporaba metode merjenja električne upornosti. 

Predavanje na Geomorfološkem društvu, Ljubljana, 
13. 12.

tadej	slabe
• Motorway Construction in Slovenia and Non-de-

structive Georadar Researches in the Area of Road 
Subsidence of Motorway near Postojna, Classical 
Karst, Slovenia. XIII. Danube-European Conferen-
ce on Geotechnical Engineering, Postojna, 1. 6. 

• Researches in the Area of Motorway Construction 
in Slovenia. Soorganizacija ekskurzije v okviru 
14. mednarodne krasoslovne šole »Klasični kras«: 
»Trajnostno upravljanje z naravnimi viri na krasu«, 
Postojna, 1. 7.

• Škraplje gore Gob, Yunnan. Predavanje na Srečanju 
francoskih krasoslovcev (AFK Meeting), Sion, 
Švica, 15. 9.

• Gradnja avtocest na klasičnem krasu. Predavanje 
na 17. Bodenseetagung »Karst im Untertagbau«, 
St. Gallen, Švica, 27. 10. 

• Kitajski kamniti gozdovi. Večer proučevanja južno-
kitajskega krasa, Postojna, 22. 11. 

• Predstavitev projekta Preveritev možnosti gradnje 
nove dvotirne proge Divača–Koper na trasi I/3 in 
preveritev možnosti priklopa nove dvotirne konven-
cionalne proge iz smeri Trsta, Agencija za železniški 
promet, Maribor, 8. 12. 

nadja Zupan Hajna
• Osnove krasoslovja. Terenska predavanja za štu-

dente 4. letnika Fakultete za humanistične študije 
Koper, Postojna, 9. 1.

• Siga in njena sestava. Predavanje na Društvu mladih 
geomorfologov, Ljubljana, 10. 1.

• Geokronologija jamskih sedimentov v Sloveniji s 
poudarkom na Postojnski jami. Predavanje v okviru 
Izobraževanja jamskih vodnikov, Postojna, 27. 1. 

• Sovodenje ekskurzije Geologija in speleologija 
Postojnske jame. Izobraževanje jamskih vodnikov, 
Postojna, 27. 1. 

• Mineralna in kristalna sestava sige. Predavanje za 
učitelje kemije, Postojna, 11. 4. 

• Kras v Sloveniji. Predavanje za študente Oddelka 
za geografijo Univerze v Sarajevu (prof. Safet 
Nurković), Postojna, 7. 6.

• Geologija in kras v Parku Škocjanske jame. Pre-
davanje za udeležence Delavnice Kaverljag 012 
– Škocjanske jame, Škocjan, 10. 6.

• Palaeomagnetic research of fill of selected cave and 
karst sediments in Slovenia in 2005. Predstavitev 
posterja v soavtorstvu s P. Pruner, A. Mihevc, P. 
Bosak, O. Man, M. Vrabec, P. Schnabl, S. Šlechta, 
D. Venhodová na 14. mednarodni krasoslovni šoli 
»Klasični kras«: »Trajnostno upravljanje z narav-
nimi viri na krasu,« Postojna, 28. 6. 

• Postojnska jama. Ekskurzija za delegacijo ministr-
stva za gradbeništvo in arhitekturo Ruske republike 
Bashkortostan, Postojna, 4. 9.

• Barka depression, remodelled shaft in the area of 
Snežnik Mountain, SW Slovenia. Predavanje na 
srečanju francoskih krasoslovcev (AFK Meeting), 
Sion, Švica, 15. 9.

• Mineralna sestava kraških površinskih in jamskih 
klastičnih sedimentov ter njihov izvor; nekaj novej-
ših spoznanj na primerih iz Slovenije. Predavanje 
na 2. slovenskem geološkem kongresu, Idrija, 
26.–28. 9.

• Sledovi jamskega medveda v Račiški pečini in 
Postojnski jami. Poster v soavtorstvu z A. Mihevc, 
P. Bosak, P. Pruner na 2. slovenskem geološkem 
kongresu, Idrija, 26.–28. 9. 

• New palaeomagnetic data on fill of selected caves 
and karst sediments in Slovenia. Poster v soav-
torstvu s P. Pruner, A. Mihevc, P. Bosak, O. Man, 
M. Vrabec, B. Otoničar, P. Schnabl, S. Šlechta, D. 
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Venhodová na 2. slovenskem geološkem kongresu, 
Idrija, 26.–28. 9. 

• Terensko predavanje Geologija in geomorfologija 
Krasa. Sovodenje z Andrejem Mihevcem, Univerza 
v Novi Gorici, 22. 11. 

RAZISKOVALnO DELO V TUjInI, šTUDIjSKI 
ObISKI In POTOVAnjA

Franci Gabrovšek
• Dunaj, Avstrija, 2.–7. 4.: organizacija in aktivna ude-

ležba pri sekciji »Fissured and Karstic Aquifers« na 
generalni skupščini Evropske zveze za geoznanosti 
(EGU). 

Martin Knez
• Yunnanski geografski inštitut, Univerza v 

Kunmingu,Yunnan, Kitajska, 5.–16. 6.: terensko 
delo v okviru bilateralnega projekta Kras v okolici 
Kunminga.

• Turčija, 26. 11.–3. 12.: terensko delo v okviru bi-
lateralnega projekta Kras na območju zahodnega 
Taurusa. 

• Istra, Hrvaška, 12. 12.: terensko delo v okviru bila-
teralnega sodelovanja. 

janja Kogovšek
• Yunnan, Kitajska, 5.–16. 6.: terensko delo v okviru 

bilateralnega projekta Kras v okolici Kunminga. 
• Turčija, 26. 11.–3. 12.: terensko delo v okviru bi-

lateralnega projekta Kras na območju zahodnega 
Taurusa. 

• Istra, Hrvaška, 12. 12.: terensko delo v okviru bila-
teralnega sodelovanja. 

Andrej Kranjc
• Padova, Italija, 24. 3.: Il Paesaggio Vicino a Noi. 
• Yunnanski geografski inštitut, Univerza v 

Kunmingu,Yunnan, Kitajska, 5.–16. 6.: Kras v 
okolici Kunminga. 

Andrej Mihevc
• Rattlesnake Ranch, ZDA, 21. 1.: udeležba na »Infor-

mation portal Planing Workshop« v okviru priprav 
na vzpostavitev mednarodne baze podatkov, pregled 
rezultatov. 

• National Karst and Caves Research Institute, Carls-
bad, ZDA, 21.–24. 1.: obisk inštituta v okviru priprav 
na izmenjavo podatkov o krasu in jamah po svetu. 

• Geografski institut Jovan Cvijić SANU, Beograd, 
Srbija, 25. 5.: obisk pri krasoslovcih na inštitutu. 

• Odsjek za istoriju i geografiju, Filozofski fakultet 
Nikšić, Nikšić, Črna gora, 7. 6.: obisk pri raziskov-
alcih krasa. 

• Sarajevo, Bosna in Hercegovina, 24. 8.: ANUBiH, 
obisk v okviru medakedemijskega sodelovanja na 
projektu proučevanja krasa Popovega polja. 

• Popovo polje, Bosna in Hercegovina, 21.–29. 8.: 
udeležba na 6. speleološkem kampu Vjetrenica 
2006, raziskovanje jam in kartiranje površja.

janez Mulec
• Naturhistorisches Museum Wien, Dunaj, Avstrija, 

20. 3.: obisk muzeja in možnost sodelovanja.
• Medizinische Universität Wien, Klinisches Institut 

für Hygiene und medizinische Mikrobiologie, 
Abteilung für medizinische Parasitologie, Dunaj, 
Avstrija, 20. 3.: sodelovanje in pomoč pri identifi-
kaciji praživali iz kraških jam.

• Zvezna agencija za okolje, Dunaj, Avstrija, 20. 3.: 
LTER-Slovenija in vključevanje slovenske mreže 
v novonastajajočo mrežo LTER-Evropa.

• Universitá degli Studi di Padova, Dipartimento di 
Biologia, Padova, Italija, 6. 10.: obisk laboratorijev 
za okoljske študije in možnost projektnega sodelo-
vanja.

• Hacettepe University Ankara, Ankara, Turčija, 26. 
11.–3. 12.: terensko delo v okviru slovensko-tur-
škega bilateralnega projekta.

Bojan	Otoničar
• Zagreb, Istra, Hrvaška, 9.–14. 10.: udeležba na de-

lavnici »Carbonate reservoir characterisation« (Paul 
V. Wright, Cardiff University, Velika Britanija). 

Metka	Petrič
• Beograd, Srbija, 21.–23. 3.: sestanek na univerzi v 

zvezi s pripravo prijave UNEP-GEF mednarodne-
ga projekta Dinaric Karst Transboundary Aquifer 
Systems.

• Kras vzhodne in zahodne Srbije, 23.–28. 3.: terensko 
delo v okviru bilateralnega projekta.

• Kras v okolici Kunminga, Yunnan, Kitajska, 5.–16. 
6.: terensko delo v okviru bilateralnega projekta.

• Kras na območju zahodnega Taurusa, Turčija, 26. 
11.–3. 12.: terensko delo v okviru bilateralnega 
projekta. 

• Istra, Hrvaška, 12. 12.: terensko delo v okviru bila-
teralnega sodelovanja. 

Tanja Pipan
• American University, Department of Biology, Wa-

shington DC, ZDA, 1.–13. 5., 13.–18. 11.: priprava 
znanstvenih publikacij, terensko ter laboratorijsko 
delo.

• Gumpenstein, Avstrija, 16.–19. 5.: udeležba na med-
narodni delavnici »Joint ALTER-Net meeting«. 

• Yunnanski geografski inštitut, Univerza v Kun-
mingu,Yunnan, Kitajska, 5.–16. 6.: terensko delo 
v okviru slovensko-kitajskega bilateralnega pro-
jekta.

• Emil Racovitza Speleological Institute, Cluj-Na-
poca, Romunija, 8.–21. 7.: mednarodni simpozij 
ter terensko delo v okviru slovensko-romunskega 
bilateralnega projekta.
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• Virginia Museum of Natural History, Martinsville, 
Virginija, ZDA, 5.–13. 11.: laboratorijsko delo v 
okviru znanstvenega opisa nove podzemeljske 
vrste. 

• Hacettepe University Ankara, Turčija, 26. 11.–3. 
12.: terensko delo v okviru slovensko-turškega 
bilateralnega projekta.

Mitja Prelovšek
• Innerbergli, Švica, 1.–6. 10.: speleološko delo ter 

konzultacije z mentorjem (dr. Philipp Hausel-
mann). 

nataša Ravbar
• Malaga, Španija, 24.–28. 4.: udeležba na mednaro-

dnem kongresu »Groundwater in the Mediterranean 
countries«. 

• Neuchâtel, Švica, 21.–25. 9.: udeležba na med-
narodnem kongresu »8th conference on limestone 
hydrology«. 

• Podgorica, Črna gora, 8. 11.: Slovenska tehnološka 
platforma za vode. 

tadej	slabe
• Yunnanski geografski inštitut, Univerza v Kun-

mingu,Yunnan, Kitajska, 5.–16. 6: terensko delo, 
projektno sodelovanje.

• Švica, 13.–17. 9.: ledeniški kras Tsanflenrona, 
projektno sodelovanje.

• Kras južne Francije, 29. 10.–5. 11.: projektno sode-
lovanje.

• Kras južne Turčije, 26. 11.–2. 12.: projektno sode-
lovanje.

• Istra, Hrvaška, 12. 12.: terensko delo v okviru bila-
teralnega sodelovanja. 

nadja Zupan Hajna
• Okolica Starega grada (Paklenica, Rujno, izvir 

Krupe) in Dugi otok, Hrvaška, 31. 5.–3. 6.: teren-
sko delo skupaj s sodelavci Oddelka za geografijo 
Univerze v Zadru.

• Chambéry, Francija, 13.–15. 9.: delovni obisk v okvi-
ru bilateralnega projekta PROTEUS s Francijo. 

• Tsanflenron, Švica, 16., 17. 9.: terensko delo.
• Praga, češki kras, Češka, 16.–21. 10.: obisk Inštituta 

za geologijo CAS in terensko delo v okviru bilate-
ralnega projekta (BI-CZ/05-06/013) Paleomagnetne 
raziskave sedimentov na kraških področjih Slovenije; 
v povezavi s paleotektonskimi rekonstrukcijami. 

PEDAGOšKO DELO

Franci Gabrovšek 
• Procesi zakrasevanja. Nosilec predmeta na po-

diplomskem študijskem programu Krasoslovje, 
Univerza v Novi Gorici. 

• Osnove krasoslovja. Predavanja na Fakulteti za hu-
manistične študije Koper, Univerza na Primorskem.

• Geomorfologija krasa. Predavanja na Fakulteti za 
humanistične študije Koper, Univerza na Primor-
skem.

Martin Knez
• Osnove geologije, geomorfologije in hidrologije 

krasa. Podiplomski študij na Šoli za krasoslovje, 
Univerza v Novi Gorici. 

• Geologija krasa ter kraške jame in vode. Izbirni 
predmet na študijskem programu Geografija kon-
taktnih prostorov, Fakulteta za humanistične študije 
Koper, Univerza na Primorskem. 

• Osnove krasoslovja. Del modula Kras na študij-
skem programu Geografija kontaktnih prostorov, 
Fakulteta za humanistične študije Koper, Univerza 
na Primorskem. 

Geomorfologija krasa. Del modula Kras na študij-
skem programu Geografija kontaktnih prostorov, 
Fakulteta za humanistične študije Koper, Univerza 
na Primorskem.

Martin Knez 
• Vodja modula Kras na Fakulteti za humanistične 

študije Koper, Univerza na Primorskem.
• Geologija krasa ter kraške jame in vode. Nosilec 

predmeta na Fakulteti za humanistične študije Ko-
per, Univerza na Primorskem.

• Osnove geologije, geomorfologije in hidrologije 
krasa. Nosilec predmeta na Fakulteti za humani-
stične študije Koper, Univerza na Primorskem.

Andrej Kranjc
• Osnove krasoslovja in regionalno krasoslovje. 

Nosilec predmeta na podiplomskem programu 
Krasoslovje (2005/2006 in 2006/2007), Fakulteta 
za podiplomski študij, Univerza v Novi Gorici. 

• Zgodovina raziskovanja in teorij o krasu. Nosilec 
predmeta na podiplomskem programu Krasoslovje 
(2005/2006 in 2006/2007), Fakulteta za podiplom-
ski študij, Univerza v Novi Gorici,. 

• Geografija krasa. Predavanja na dodiplomskem 
študiju v zimskem semestru (2005/2006), Oddelek 
za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Lju-
bljani. 

• Kras. Predavanja na dodiplomskem študiju v letnem 
semestru (2005/2006 in 2006/2007) na usmeritvi 
Kras, Oddelek za geografijo Filozofske fakultete 
Univerze v Ljubljani. 

Andrej Mihevc
• Izbrana poglavja iz krasoslovja. Predavanja na do-

diplomskem študiju na usmeritvi Kras (2005/2006), 
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univer-
ze v Ljubljani.

• Vodenje ekskurzije po dinarskem krasu. Kras Črne 
gore, 3.–12. 6.
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• Osnove geomorfologije krasa. Predavanja pri 
predmetu Osnove geologije, geomorfologije in 
hidrologije krasa na podiplomskem študiju, Šola 
za krasoslovje, Univerza v Novi Gorici, šolsko leto 
2005/2006 in 2006/2007.

• Izbrana poglavja iz geomorfologije krasa. Predava-
nja na podiplomskem študiju, modul Geomorfolo-
gija, Šola za krasoslovje, Univerza v Novi Gorici. 

Bojan	Otoničar
• Osnove geologije, geomorfologije in hidrologije 

krasa. Predavanja in ekskurzija v okviru podiplom-
skega študija, Šola za krasoslovje, Univerza v Novi 
Gorici. 

Metka	Petrič
• Osnove krasoslovja. Predavanja v okviru modula 

Kras na študijskem programu Geografija kontaktnih 
prostorov (2005/2006 in 2006/2007), Fakulteta za 
humanistične študije Koper, Univerza na Primor-
skem.

• Osnove hidrologije krasa. Predavanja pri predmetu 
Osnove geologije, geomorfologije in hidrologije 
krasa v okviru podiplomskega študijskega programa 
Krasoslovje (2005/2006 in 2006/2007), Univerza v 
Novi Gorici. 

• Modul Hidrologija krasa. Podiplomski študijski 
program Krasoslovje (2005/2006 in 2006/2007), 
Univerza v Novi Gorici. 

Tanja Pipan
• Osnove krasoslovja. Predavanja na dodiplomskem 

študiju v okviru modula Kras (2005/2006), Fakul-
teta za humanistične študije Koper, Univerza na 
Primorskem.

• Geomorfologija krasa. Predavanja na dodiplom-
skem študiju v okviru modula Kras (2005/2006), 
Fakulteta za humanistične študije Koper, Univerza 
na Primorskem.

tadej	slabe
• Osnove geologije, geomorfologije in hidrologije 

krasa. Predavanja na podiplomskem študiju, Šola 
za krasoslovje, Univerza v Novi Gorici. 

• Izbrana poglavja iz geomorfologije krasa. Preda-
vanja na podiplomskem študiju v okviru modula 
Geomorfologija, Šola za krasoslovje, Univerza v 
Novi Gorici. 

• Uporaba in varstvo kraških jam. Predavanja na po-
diplomskem študiju v okviru modula Speleologija, 
Šola za krasoslovje, Univerza v Novi Gorici. 

• Izbrana poglavja iz spelologije. Predavanja na po-
diplomskem študiju v okviru modula Speleologija, 
Šola za krasoslovje, Univerza v Novi Gorici.

• Geologija krasa ter kraške jame in vode. Izbirni 
predmet na študijskem programu Geografija kon-
taktnih prostorov, Fakulteta za humanistične študije 
Koper, Univerza na Primorskem.

• Osnove krasoslovja. Del modula Kras na študij-
skem programu Geografija kontaktnih prostorov, 
Fakulteta za humanistične študije Koper, Univerza 
na Primorskem. 

• Geomorfologija krasa. Del modula Kras na študij-
skem programu Geografija kontaktnih prostorov, 
Fakulteta za humanistične študije Koper, Univerza 
na Primorskem.

nadja Zupan Hajna
• Osnove krasoslovja. Predavanja v okviru modula 

Kras na študijskem programu Geografija kontak-
tnih prostorov, št. leti 2005/2006 in 2006/2007, 
Fakulteta za humanistične študije Koper, Univerza 
na Primorskem.

• Predavanja pri predmetu Geomorfologija krasa 
(2005/06), Univerza na Primorskem, Fakulteta za 
humanistične študije Koper.

• Osnove krasoslovja. Predavanja v okviru podiplom-
skega študija Krasoslovja (2006/2007), Univerza v 
Novi Gorici. 

• Kras na Velebitu in Kornatih. Terenska predavanja 
pri predmetu Geomorfologija krasa za študente 4. 
letnika Fakultete za humanistične študije Koper, 
Stari grad, Sali, 31. 5.– 3. 6.

MEnTORSTVO

Franci Gabrovšek je mentor mlademu raziskovalcu 
Janezu Turku in podiplomskemu študentu krasoslovja 
Borutu Pericu.

Martin Knez je bil somentor Neži Hrovatin pri di-
plomskem delu (Fakulteta za humanistične študije 
Koper, Univerza na Primorskem).
 
Andrej Kranjc je somentor podiplomski študentki ge-
ografije Mélanie Duval s Savojske univerze (Francija), 
mentor študentom podiplomskega programa Kraso-
slovje na Fakulteti za podiplomski študij, Univerza v 
Novi Gorici, ter več diplomantom z Oddelka za geo-
grafijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. 

Andrej Mihevc je mentor Mitji Prelovšku (Šola za 
krasoslovje, Univerza v Novi Gorici), in Martini Frelih 
pri doktorskem študiju (Oddelek za geografijo Filo-
zofske fakultete Univerze v Ljubljani) ter mentor Anji 
Leskovar pri diplomski nalogi (Oddelek za geografijo 
Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani).

Metka	Petrič je bila mentorica Gregorju Kovačiču 
(Fakulteta za humanistične študije Koper, Univerza na 
Primorskem) in Janji Kogovšek (Podiplomski študijski 
program Krasoslovje, Univerza v Novi Gorici) pri 
doktorskem študiju.
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tadej	slabe	je bil inštitutski mentor mladi raziskovalki 
Nataši Ravbar in mentor Neži Hrovatin pri diplom-
skem delu (Fakulteta za humanistične študije Koper, 
Univerza na Primorskem).

ODLIKOVAnjA, nAGRADE, PRIZnAnjA

Andrej Kranjc je bil imenovan za direktorja po-
diplomskega programa Krasoslovje (2005/2006 in 
2006/2007), Fakulteta za podiplomski študij, Univerza 
v Novi Gorici, in za člana Slovenske nacionalne ko-
misije za UNESCO. 

IZbRAnA bIbLIOGRAfIjA, vir: vzajemna baza podatkov CObISS/CObIb

članKi	in	DRuGi	sestavni	Deli

izvirni	znanstveni	članek

AUDRA, Philippe, BINI, Alfredo, GABROVŠEK, Franci, 
HÄUSELMANN, Philipp, HOBLÉA, Fabien, JEAN-
NIN, Pierre-Yves, KUNAVER, Jurij, MONBARON, 
Michel, ŠUŠTERŠIČ, France, TOGNINI, Paola, 
TRIMMEL, Hubert, WILDBERGER, Andreas. Cave 
genesis in the Alps between the Miocene and today: 
a review. Z. Geomorphol., 2006, bd. 50, hft. 2, str. 
153–176, ilustr. 

DOCTOR, Daniel H., ALEXANDER, E. C., PETRIČ, 
Metka, KOGOVŠEK, Janja, URBANC, Janko, LO-
JEN, Sonja, STICHLER, Wilibald. Quantification 
of Karst aquifer discharge components during storm 
events through end-member mixing analysis using 
natural chemistry and stable isotopesas tracers. hy-
drogeol. j., 2006, vol. 14, str. 1171–1191. 

GABROVŠEK, Franci, PERIC, Borut. Monitoring the 
flood pulses in the epiphreatic zone of karst aquifers : 
the case of Reka river system, Karst plateau, SW Slo-
venia = Spremljanje poplavnih valov v epifreatični coni 
kraškega vodonosnika : primer reke Reke, Kras, JZ 
Slovenia. Acta carsol., 2006, 35, 1, str. 35–45, ilustr., 
graf. prikazi, tab., zvd. 

KNEZ, Martin, SLABE, Tadej. Dolenjska subsoil stone 
forests and other karst phenomena discovered during 
the construction of the Hrastje – Lešnica motorway sec-
tion (Slovenia) = Dolenjski podtalni kamniti gozdovi 
in drugi kraški pojavi, odkriti pri gradnji avtocestnega 
odseka Hrastje – Lešnica. Acta carsol., 2006, 35, 2, 
str. 103–109, ilustr., zvd. 

KNEZ, Martin, SLABE, Tadej. Lithological and morpho-
logical characteristics and rock relief of the Lao Hei 
Gin shilin-stone forest (Lunan, SW China) = Litološke 
in morfološke značilnosti ter skalni relief Lao Hei Gin 
kamnitega gozda (Lunan, JZ Kitajska). Acta carsol., 
2006, 35, 1, str. 99–105, ilustr., graf. prikazi. 

KNEZ, Martin, SLABE, Tadej. Litološke in reliefne zna-
čilnosti lunanskih kamnitih gozdov na južnokitajskem 
krasu. Geogr. vestn., 2006, letn. 78, št. 1, str. 9–24, 
ilustr., fotogr., graf. prikazi. 

KOGOVŠEK, Janja. Fizikalno-kemične značilnosti iz-
ločanja travertina – primer Podstenjška (Slovenija) = 
Physico-chemical properties of travertine deposition 
– the case of Podstenjšek (Slovenia). Acta carsol., 
2006, 35, 1, str. 47–54, zvd., tab., graf. prikazi. 

KOGOVŠEK, Janja, PETRIČ, Metka. Tracer test on the 
Mala gora landfill near Ribnica in south-eastern Slo-
venia = Sledilni poskus na odlagališču Mala gora pri 
Ribnici v jugovzhodni Sloveniji. Acta carsol., 2006, 
35, 2, str. 91–101, ilustr., zvd. 

KRANJC, Andrej. Baltazar Hacquet (1739/40–1815), the 
pioneer of karst geomorphologists = Baltazar Hacquet 
(1739/40–1815), pionir v geomorfologiji krasa. Acta 
carsol., 2006, 35, 2, str. 163–168, ilustr. 

PIPAN, Tanja, BLEJEC, Andrej, BRANCELJ, Anton. 
Multivariate analysis of copepod assemblages in 
epikarstic waters of some Slovenian caves. hydrobi-
ologia (Den Haag), 2006, št. 559, str. 213–223, graf. 
prikazi. 

PIPAN, Tanja, CHRISTMAN, Mary, CULVER, David C. 
Dynamics of epikarst communities : microgeographic 
pattern and environmental determinants of epikarst 
copepods in Organ Cave, West Virginia. Am. midl. nat., 
vol. 156, Issue 1, str. 75–87, zvd., graf. prikazi. 

RAVBAR, Nataša. Karst aquifer hazard assessment 
and mapping on the Classical Karst = Ocenjevanje 
in kartiranje onesnaževalcev kraških vodonosnikov 
na matičnem krasu. Acta geogr. Slov., 2006, letn. 46, 
št. 2, str. 169–189, ilustr., zvd., http://www.zrc-sazu.
si/gi/gz.htm 

RAVBAR, Nataša, KOVAČIČ, Gregor. Karst water 
management in Slovenia in the frame of vulnerability 
mapping = Upravljanje s kraškimi vodami v Sloveniji 
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35, 2, str. 73–82, ilustr., zvd. 
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BRODT, Wolfgang. Leakage below dam sites in lime-
stone terrains by enhanced karstification : a modeling 
approach. Environ. geol. (Berl.). 

ŠEBELA, Stanka, KOGOVŠEK, Janja. Hydrochemic 
characteristics and tectonic situation of selected springs 
in central and NW Yunnan province, China = Hidroke-
mične značilnosti in tektonski položaj izbranih izvirov 
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v osrednjem in SZ Yunnanu, Kitajska. Acta carsol., 
2006, 35, 1, str. 23–33, ilustr., zvd., graf. prikazi. 

TURK, Ivan, BLACKWELL, Bonnie A.B., TURK, 
Janez, PFLAUM, Miran. Résultats de l’analyse to-
mographique informatisée de la plus ancienne flute 
découverte a Divje babé I (Slovénie) et sa position 
chronologique dans le contexte des changements paléo-
climatiques et paléoenvironnementaux au cours du der-
nier glaciaire = Results of computer tomography of the 
oldest suspected flute from Divje babé I (Slovenia) and 
its chronological position within global palaeoclimatic 
and palaeoenvironmental change during last Glacial. 
Anthropolog. (Paris), 2006, 110, str. 293–317, ilustr. 

Pregledni	znanstveni	članek

KNEZ, Martin, SLABE, Tadej. Krasoslovne raziskave pri 
graditvi avtocest prek slovenskega krasa. Ann, Ser. hist. 
nat., 2006, let. 16, št. 2, str. 259–266, ilustr. 
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PETRIČ, Metka, HRVOJIĆ, Elza, KNEZ, Martin, 
SLABE, Tadej. Vode gornjeg i srednjeg toka rijeke 
Mirne. Hrvat. vode, 2006, leto. 14, št. 54, str. 1–14, 
graf. prikazi. 

Kratki znanstveni prispevek

KRANJC, Andrej. Some large dolines in the Dinaric karst. 
Zhongguo yanrong, 2006, vol. 25, str. 67–70, ilustr. 

strokovni	članek

KRANJC, Andrej. Kras in raziskovanje njegovega podze-
mlja. Kras, dec. 2006, št. 78, str. 44–48, ilustr. 

KRANJC, Andrej. Tiankeng – nov strokovni izraz za veli-
ko udorno vrtačo : Kitajska je država z največ krasa na 
svetu. Kras, feb. 2006, št. 73, str. 40–41, ilustr. 

MIHEVC, Andrej. Brezstropa jama na Slavenskem rav-
niku : Slavenski zbornik. Kras, feb. 2006, št. 73, str. 
42–45, ilustr. 

ŠEBELA, Stanka. Kras v različnih kamninah : 13. med-
narodna krasoslovna šola “Klasični kras” v Postojni. 
Kras, feb. 2006, št. 73, str. 46–47, ilustr. 

objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

KNEZ, Martin, SLABE, Tadej. Environmental protecti-
on of karst and motorway construction. V: All about 
karst & water : decision making in a sensitive enviro-
nment : proceedings, international conference Vienna, 
09.–11.10.2006. [Wiena: s. n.], 2006. 

KRANJC, Andrej. Seasonal karst Lake Cerknica (Slove-
nia) – 2000 years of Man Versus Nature. V: Limestone 
coast 2004, Proceedings : abstracts and submitted pa-
pers. [Naracoorte: s. n., 2006], str. 39–46, ilustr., zvd. 

KRANJC, Andrej. Vpliv Josipa Roglića na krasoslovje 

v Sloveniji. V: MATAS, Mate (ur.). Akademik Josip 
Roglić i njegovo djelo : Međunarodni znanstveni skup, 
Makarska, 19.–22. travnja 2006 : zbornik radova. 
Split; Zadar; Zagreb: Hrvatsko geografsko društvo, 
2006, str. 113–121, ilustr. 

PETRIČ, Metka. Review of the use of tracer tests on 
Slovene karst. V: All about karst & water : decision 
making in a sensitive environment : proceedings, 
international conference Vienna, 09.–11.10.2006. 
[Wiena: s. n.], 2006. 

PIPAN, Tanja, CULVER, David C. Epikarst – an emerging 
biodiversity hotspot. V: MOLDOVAN, Oana Teodora 
(ur.). Abstracts. Cluj-Napoca: Société International de 
Biospéologie, 2006, str. 12. 

RAVBAR, Nataša, GOLDSCHEIDER, Nico. Integrating 
temporal hydrologic variations into karst groundwater 
vulnerability mapping – examples from Slovenia. V: 
GOLDSCHEIDER, Nico (ur.). 8th conference on 
limestone hydrogeology, Neuchâtel, Switzerland. Pro-
ceedings of the 8th conference on limestone hydrogeo-
logy, Neuchâtel, Switzerland, 21–23 September 2006. 
Besançon: Presses universitaires de Franche-Comté, 
2006, str. 229–233, ilustr., zvd. 

RAVBAR, Nataša, KOVAČIČ, Gregor. Karst water 
management in Slovenia in the frame of vulnerability 
mapping. V: Sustainable management of natural and 
environmental resources on karst : abstracts of pre-
sentations and short scientific papers. Postojna: Karst 
Research Institute, Scientific Research Centre of the 
Slovene Academy of Sciences and Arts, 2006. 

RAVBAR, Nataša. The protection of karst water sources 
in Slovenia. V: DURÁN VALSERO, Juan José (ur.), 
ANDREO NAVARRO, Bartolomé (ur.), CARRASCO 
CANTOS, Francisco (ur.). Karst, cambio climático y 
aguas subterráneas, (Hidrogeología y aguas subter-
ráneas, n. 18). Madrid: Instituto Geológico y Minero 
de Espana, 2006, str. 231–237, ilustr. 

objavljeni strokovni prispevek na konferenci

KNEZ, Martin, SLABE, Tadej. Karstology applied in 
motorways and railways construction. V: Sustainable 
management of natural and environmental resources 
on karst. Postojna: Karst Research Institute, Scientific 
Research Centre of the Slovene Academy of Sciences 
and Arts, 2006, str. 47–51, ilustr., graf. prikazi. 

KNEZ, Martin, SLABE, Tadej. V predoru Kastelec se 
je odprla največja kraška jama pri gradnji avtocest. 
V: GOSTINČAR, Andreja (ur.). 8. slovenski kongres 
o cestah in prometu, Portorož, 25.–27. oktobra 2006. 
Zbornik referatov. Ljubljana: DRC – Družba za razi-
skave v cestni in prometni stroki Slovenije, 2006, str. 
50–57, ilustr., zvd. 

KOGOVŠEK, Janja. Malenščica spring and water tracing 
in the military training area Poček. V: Sustainable 
management of natural and environmental resources 
on karst. Postojna: Karst Research Institute, Scientific 
Research Centre of the Slovene Academy of Sciences 
and Arts, 2006, str. 35–40, ilustr., zvd., graf. prikazi. 



INŠTITUT ZA RAZISKOVANJE KRASA

1��

KRANJC, Andrej. Excursion to karst seasonal lake 
Cerkniško jezero : lake of Cerknica. V: Sustainable 
management of natural and environmental resources 
on karst. Postojna: Karst Research Institute, Scientific 
Research Centre of the Slovene Academy of Sciences 
and Arts, 2006, str. 15–18, ilustr., zvd. 

MIHEVC, Andrej. Classical karst. V: Sustainable ma-
nagement of natural and environmental resources on 
karst. Postojna: Karst Research Institute, Scientific 
Research Centre of the Slovene Academy of Sciences 
and Arts, 2006, str. 19–30, ilustr., zvd., graf. prikazi. 

PETRIČ, Metka. Hydrogeological conditions. V: Su-
stainable management of natural and environmental 
resources on karst. Postojna: Karst Research Institute, 
Scientific Research Centre of the Slovene Academy of 
Sciences and Arts, 2006, str. 31–32, ilustr., zvd. 

PETRIČ, Metka, ŠEBELA, Stanka. Landfill Stara vas 
near Postojna. V: Sustainable management of natural 
and environmental resources on karst. Postojna: Karst 
Research Institute, Scientific Research Centre of the 
Slovene Academy of Sciences and Arts, 2006, str. 
32–35, ilustr., zvd. 

PIPAN, Tanja. Epikarst community in Postojna–Planina 
cave system, Slovenia. V: Sustainable management 
of natural and environmental resources on karst. Po-
stojna: Karst Research Institute, Scientific Research 
Centre of the Slovene Academy of Sciences and Arts, 
2006, str. 44–47, ilustr., graf. prikazi. 

RAVBAR, Nataša. The Malenščica karst spring as an 
important drinking water source. V: Sustainable ma-
nagement of natural and environmental resources on 
karst. Postojna: Karst Research Institute, Scientific 
Research Centre of the Slovene Academy of Sciences 
and Arts, 2006, str. 40–44, ilustr. 

TURK, Janez. Ecological importance of Cerkniško jezero 
Lake. V: Sustainable management of natural and envi-
ronmental resources on karst. Postojna: Karst Research 
Institute, Scientific Research Centre of the Slovene 
Academy of Sciences and Arts, 2006, str. 18. 

samostojni	znanstveni	sestavek	ali	poglavje	v	mono-
grafski publikaciji
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pe, JEFFREY, Paul, GEAREY, Mary, RINAUDO, 
Jean Daniel, LOUBIER, Sébastien, VELJANOVSKI, 
Tatjana, RAVBAR, Nataša. Socio-cultural influences 
on water utilization : a comparative analysis. V: KO-
UNDOURI, Phoebe (ur.). Water management in arid 
and semi-arid regions : interdisciplinary perspectives. 
Cheltenham, UK; Northampton, MA: Edward Elgar, 
cop. 2006, str. 201–225, tab., zvd., graf. prikazi. 

KNEZ, Martin. Geologic characteristics of Slovenia. V: 
URUSHIBARA-YOSHINO, Kazuko (ur.). Changing 
social conditions and their impacts on the geoecology : 
transhumance regions of Romania and Slovenia : 
Grant-in Aid for Scientific Research (B), 2003–2005. 
Tokyo: Department of Geography, Hosei University, 
2006, str. 126–132, ilustr. 

KNEZ, Martin. Geologic characteristics of the Kras pla-
teau. V: URUSHIBARA-YOSHINO, Kazuko (ur.). 
Changing social conditions and their impacts on the 
geoecology : transhumance regions of Romania and 
Slovenia : Grant-in Aid for Scientific Research (B), 
2003–2005. Tokyo: Department of Geography, Hosei 
University, 2006, str. 133–147, ilustr. 

KOVAČIČ, Gregor, RAVBAR, Nataša. Effects of pastu-
ring on the karst groundwater quality – the example of 
the Velika planina karst plateau. V: URUSHIBARA-
YOSHINO, Kazuko (ur.). Changing social conditions 
and their impacts on the geoecology : transhumance 
regions of Romania and Slovenia : Grant-in Aid 
for Scientific Research (B), 2003–2005. Tokyo: De-
partment of Geography, Hosei University, 2006, str. 
148–157, ilustr. 

MIHEVC, Andrej. Traces of agriculture and pasture on 
the Karst plateau in Western Slovenia. V: URUSHI-
BARA-YOSHINO, Kazuko (ur.). Changing social 
conditions and their impacts on the geoecology : 
transhumance regions of Romania and Slovenia : 
Grant-in Aid for Scientific Research (B), 2003–2005. 
Tokyo: Department of Geography, Hosei University, 
2006, str. 113–125, ilustr. 

SLABE, Tadej. Karstic rock relief as a trace of land use, 
cases in classical karst (Kras). V: URUSHIBARA-
YOSHINO, Kazuko (ur.). Changing social conditions 
and their impacts on the geoecology : transhumance 
regions of Romania and Slovenia : Grant-in Aid 
for Scientific Research (B), 2003–2005. Tokyo: De-
partment of Geography, Hosei University, 2006, str. 
104–112, ilustr. 
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je, (Opera Instituti archaeologici Sloveniae, 10). Lju-
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Publishing, 2006, str. 93–98, graf. prikazi, fotogr. 

samostojni	strokovni	sestavek	ali	poglavje	v	mono-
grafski publikaciji

GABROVŠEK, Franci. Osnove krasoslovja, Procesi 
zakrasevanja = Karstification processes. V: Učno 
gradivo. Postojna: Znanstveno raziskovalni center 
SAZU, Inštitut za raziskovanje krasa; Nova Gorica: 
Univ., Fak. za podiplomski študij, Podipl. program 
Krasoslovje, 2006. 

HERLEC, Uroš, STARE, France, JERŠEK, Miha, ZUPAN 
HAJNA, Nadja. Kristali sadre v preperini oligocen-
skih klastitov iz jamskih sedimentov v Bohinju. V: 
JERŠEK, Miha (ur.). Mineralna bogastva Slovenije, 
(Scopolia, Supplementum, 3). Ljubljana: Prirodoslovni 
muzej Slovenije: = Slovenian Museum of Natural 
History, 2006, 2006, str. 219–222, ilustr. 
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KNEZ, Martin. Foundations of karstology, Foundations of 
karst geology : (genesis and distribution of sedimentary 
rocks, Carbonate rocks). V: Učno gradivo. Postojna: 
Znanstveno raziskovalni center SAZU, Inštitut za 
raziskovanje krasa; Nova Gorica: Univ., Fak. za po-
diplomski študij, Podipl. program Krasoslovje, 2006, 
str. 1–69, ilustr. 

KNEZ, Martin, SLABE, Tadej. Foundations of karstology, 
Foundations of karst geology and geomorphology : 
some examples of karst phenomena discovered du-
ring the construction of motorway sections crossing 
Slovene karst. V: Učno gradivo. Postojna: Znanstveno 
raziskovalni center SAZU, Inštitut za raziskovanje 
krasa; Nova Gorica: Univ., Fak. za podiplomski študij, 
Podipl. program Krasoslovje, 2006. 

KRANJC, Andrej. Jame in kras – blagovna znamka 
Slovenije?. V: ŠAJN, Srečko (ur.), BOGATAJ, Janez. 
Turizem smo ljudje : zbornik ob 100-letnici Turistične 
zveze Slovenije : 1905–2005. Ljubljana: Turistična 
zveza Slovenije, 2006, str. 291–298, ilustr. 

KRANJC, Andrej, ZUPAN HAJNA, Nadja, PIPAN, Tanja. 
Osnove krasoslovja, Osnovi pojmi geografije krasa. 
V: Učno gradivo. Postojna: Znanstveno raziskovalni 
center SAZU, Inštitut za raziskovanje krasa; Nova 
Gorica: Univ., Fak. za podiplomski študij, Podipl. 
program Krasoslovje, 2006, str. 1–45, ilustr. 

MIHEVC, Andrej. Osnove krasoslovja, Geomorfolo-
gija kraškega površja. V: Učno gradivo. Postojna: 
Znanstveno raziskovalni center SAZU, Inštitut za 
raziskovanje krasa; Nova Gorica: Univ., Fak. za po-
diplomski študij, Podipl. program Krasoslovje, 2006, 
str. 1–17, ilustr. 

PETRIČ, Metka. Foundations of karstology, Foundati-
ons of karst hydrology. V: Učno gradivo. Postojna: 
Znanstveno raziskovalni center SAZU, Inštitut za 
raziskovanje krasa; Nova Gorica: Univ., Fak. za po-

diplomski študij, Podipl. program Krasoslovje, 2006, 
str. 1–22, ilustr. 

PIPAN, Tanja. Ceponožni rakci – predstavniki podze-
meljske favne. V: VIRŠEK, Damjan (ur.). Županova 
jama : čudežni svet brez sonca : izdano ob 80-letnici 
odkritja. Grosuplje: Županova jama – turistično in 
okoljsko društvo, 2006, str. 53–58, ilustr. 

RAVBAR, Nataša. Poti kraške vode so malo znane tudi 
v okolici Županove jame. V: VIRŠEK, Damjan (ur.). 
Županova jama : čudežni svet brez sonca : izdano 
ob 80-letnici odkritja. Grosuplje: Županova jama 
– turistično in okoljsko društvo, 2006, str. 43–50, 
ilustr.,zvd.,tab. 

RAVBAR, Nataša, KRANJC, Andrej. Učilnica o pod-
zemeljskih kraških procesih in pojavih v naravi. V: 
VIRŠEK, Damjan (ur.). Županova jama : čudežni svet 
brez sonca : izdano ob 80-letnici odkritja. Grosuplje: 
Županova jama – turistično in okoljsko društvo, 2006, 
str. 29–38, ilustr.,zvd. 

ZUPAN HAJNA, Nadja. Osnove krasoslovja, Osnove 
geologije krasa, sedimenti na krasu in njihove datacije. 
V: Učno gradivo. Postojna: Znanstveno raziskovalni 
center SAZU, Inštitut za raziskovanje krasa; Nova 
Gorica: Univ., Fak. za podiplomski študij, Podipl. 
program Krasoslovje, 2006, str. 1–28, ilustr. 

ZUPAN HAJNA, Nadja. Sadrini kristali v kraški jami 
južno od Velenja. V: JERŠEK, Miha (ur.). Mineralna 
bogastva Slovenije, (Scopolia, Supplementum, 3). 
Ljubljana: Prirodoslovni muzej Slovenije: = Slove-
nian Museum of Natural History, 2006, 2006, str. 
216–218, ilustr. 

ZUPAN HAJNA, Nadja. Siga v kraških jamah. V: 
JERŠEK, Miha (ur.). Mineralna bogastva Slovenije, 
(Scopolia, Supplementum, 3). Ljubljana: Prirodoslovni 
muzej Slovenije: = Slovenian Museum of Natural 
History, 2006, 2006, str. 192–203, ilustr. 

SUMMARY

We are evolving the holistic karstology. We study karst 
surface, karst caves and karst waters. We deepen the 
basic knowledge where starts the planning of life on 
karst and protection of our exceptional natural karst 
heritage. We strengthen the role of the Institute as a 
traditionally important international research and study 
karstological centre. The European project entrusted to 
us with organisation of the International karstological 
schools confirms that we are on the right way. Our 
knowledge is gathered by modern field and laboratory 
methods and mathematic computer modelling. We edit 
the karstological journal Acta carsologica. We take part 
in international projects together with karstologists 
throughout the world. Fresh knowledge we hand over 
to students of our post-graduate School of Karstology, 
University Nova Gorica, Faculty of Arts, Ljubljana and 
Faculty for Humanistic Studies, Koper. 

At the Karst Research programme we participate at 
the projects: Development and function of caves in 
different speleological settings; The results of surface 
karst phenomena research as direction for planning on 
the karst landscape; Role and significance of micro 
organisms in karst processes; Centre of excellence 
FABRICA; Project SMART KARST: International 
KARSTological school “Sustainable MAnagement of 
natural Resources on karsT”(MSCF-CT-2005-029674) 
in 6th Framework programme EU; Project ALTER-
Net: Long-Term Ecological Research Network in 6th 
Framework programme EU; Paleomagnetic studies 
of sediments in karst areas of Slovenia: implication 
for paleotectonic reconstruction; Monitoring of active 
tectonic structures on karst; COST 625 – 3-D monitor-
ing of active tectonic structures; Comparison between 
Slovene Classical Karst and Spanish Mediterranean 
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Karst; IGCP UNESCO Project No. 513 – Global 
Study of Karst Aquifers and Water Resources; GEC, 
Group of European Charophytologists; Karst systems; 
development process and sustainable management; 
The properties of karst aquifers and its vulnerability 
mapping in Dianchi catchment, Kunming, China: a 

case study of the north area; Biodiversity and ecol-
ogy of fauna in percolating water of the karst caves; 
Comparative Morpho-Hydrological Investigation of 
Selected Karst regions of Turkey and Slovenia and 
Sustainable management of karst aquifers in the Sava 
river basin.
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ZnAnSTVEnI SVET

Dr. Irena Debeljak, dr. Špela Goričan, mag. Adrijan 
Košir, akad. prof. dr. Mario Pleničar (predsednik), 
akad. dr. Dragica Turnšek.

PERSOnALnA SESTAVA

Predstojnica: dr. Špela Goričan, višja znanstvena 
sodelavka.
Znanstveni sodelavci: dr. Irena Debeljak, dr. Ale-
ksander Horvat, dr. Glenn S. Jaecks, dr. Vasja Mikuž, 
dr. Nina Zupančič.
Asistent specialist: mag. Adrijan Košir.
Asistentka, mlada raziskovalka: Alenka Eva Črne.
Strokovni sodelavec: Tomislav Popit.
Višja tehnica: Kata Cvetko - Barić.

PROGRAMI, PROjEKTI In nALOGE

Paleontologija in sedimentarna geologija
Vodja raziskovalnega programa: Š. Goričan.
Sodelavci: K. Cvetko - Barić, A. E. Črne, I. Debeljak, 
A. Horvat, V. Mikuž, N. Zupančič.
Program je razdeljen na več nalog, ki obsegajo pale-
ontološke, stratigrafske in sedimentološke raziskave 
mezozoika in kenozoika.
Raziskovali smo jurske globljemorske sedimente 
Julijskega praga in Slovenskega bazena. Raziskave 
jurskih neptunskih dajkov na Mangartskem sedlu smo 
zaključili, članek z naslovom Jurassic neptunian dikes 
at Mt. Mangart (Julian Alps, NW Slovenia) je bil sprejet 
v revijo Facies. V reviji Geologija smo objavili članek 
o srednje- in zgornjejurskih karbonatnih turbiditih v 
Slovenskem bazenu. Datirali smo jurske radiolarijske 
rožence na Kobli in v okolici Tolmina in rezultate 
predstavili na 2. slovenskem geološkem kongresu.
V Črni gori raziskujemo jurske apnence Visokega krasa 
in Budvanske cone. Na terenu smo letos posneli šest 
spodnjejurskih profilov v skupni debelini 230 m. Ana-
lizirali smo mikrofaciese in določili starost na podlagi 
foraminifer. Izdelali smo preliminarno rekonstrukcijo 
depozicijskega sistema platforma–bazen. Rezultati so 
bili predstavljeni na dveh mednarodnih kongresih in 
na enem slovenskem.

Od leta 2001 vodimo delo mednarodne skupine devetih 
radiolaristov Lower Jurassic Working Group, ki deluje 
v okviru združenja INTERRAD (International Associ-
ation of Radiolarian Paleontologists). V letu 2006 smo 
dokončali katalog 274 izbranih vrst in 13 podvrst, ki 
stratigrafsko obsegajo obdobje od pliensbachija do aa-
lenija. Rezultati so objavljeni v monografiji z naslovom 
Catalogue and systematics of Pliensbachian, Toarcian 
and Aalenian radiolarian genera and species. Izdelali 
smo globalno radiolarijsko conacijo za to obdobje in 
rezultat predstavili na dveh mednarodnih kongresih.
Nadaljevali smo raziskave najdišč zgornjekrednih 
vretenčarjev pri Kozini in v kamnolomu Stranice pri 
Slovenskih Konjicah. Za tisk smo pripravili članek o 
kredni biogeografiji evropskih hadrozavridov.
Nadaljevali smo paleontološke in stratigrafske razi-
skave terciarja. Pregled razvoja spodnjega paleogena v 
jugozahodni Sloveniji smo predstavili na mednarodnih 
kongresih v Bilbau in Urbinu ter kot soavtorji sodelova-
li pri izdelavi vodnika za ekskurzijo srečanja »Giornate 
di paleontologia« v Trstu. Nadaljevali smo raziskave 
terciarnih foraminifer, mehkužcev, morskih ježkov in 
vretenčarjev v Sloveniji. Objavili smo rezultate dolgo-
letnih raziskav o taksonomiji in kronostratigrafskem 
pomenu zgornjeeocenske foraminiferne favne iz kla-
stičnega zaporedja med Socko in Dobrno. O najdbah 
posameznih pomembnejših fosilov smo objavili tri 
članke, v katerih so opisani eocenski polž Velates v 
flišu Goriških brd ter oligocenski morski datelj in polž 
Xenophora iz Poljšice. Rezultate raziskav ježkov in 
vretenčarjev smo predstavili na 2. slovenskem geolo-
škem kongresu.
V sodelovanju z Inštitutom za geoznanosti Univerze 
v Potsdamu smo nadaljevali raziskave paleoekolo-
gije in sedimentologije foraminifernih apnencev in 
koralno-mikrobialitnih tvorb ter kemostratigrafije 
zaporedja paleocenskih in eocenskih platformnih 
karbonatov na Krasu. Rezultate smo predstavili na 
treh mednarodnih kongresih in oddali v tisk članek z 
naslovom Paleoecology of larger foraminifera across 
the Paleocene-Eocene boundary (SW Slovenia): tro-
pical foraminiferal carbonate production under humid 
mesotrophic conditions?.
Nadaljevali smo z raziskavami kvartarnih kalkret in 
biološko induciranih procesov karbonatne cementacije 
terestričnih (koluvialnih in aluvialnih) sedimentov. V 
labortoriju GeoForschungsZentrum Potsdam smo ana-
lizirali sestavo stabilnih izotopov ogljika in kisika v 62 
vzorcih sekundarnih talnih in paleotalnih karbonatov. 
Rezultati raziskav kažejo, da cementi nastajajo z izlo-
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čanjem CaCO3, ki je pretežno pogojeno z biološkimi, 
predvsem mikrobnimi procesi v coni rastlinskih kore-
nin. Rezultate smo predstavili na dveh kongresih.
Zaključena je bila raziskava starostne in spolne sestave 
fosilne populacije jamskega medveda iz najdišča Divje 
babe I. Rezultati bodo objavljeni prihodnje leto v mo-
nografiji o jamskem medvedu v Divjih babah.
V okviru programa v manjšem obsegu izvajamo tudi 
petrološke raziskave magmatskih in metamorfnih ka-
mnin ter raziskave provenience materiala iz arheoloških 
najdišč. V letu 2006 smo proučevali paleomagnetizem 
v pohorskem granodioritu; rezultati so objavljeni. Ugo-
tavljali smo petrološko sestavo in provenienco kamni-
tih artefaktov z roba Ljubljanskega barja, provenienco 
marmorjev iz nekaterih rimskodobnih in srednjeveških 
nahajališč ter sestavo in izvor ilovice, uporabljene za 
izdelovanje neolitske keramike. Rezultati so objavljeni 
v dveh monografskih publikacijah.

Geološko-paleontološki nadzor z vidika varstva narav-
ne dediščine na območju trase AC Razdrto–Vipava, 
od km 3,0–6,6
Vodja: A. Košir.
Sodelavci: T. Popit, A. E. Črne, K. Cvetko - Barić.
V letu 2006 smo zaključili terenske in laboratorijske 
raziskave in oddali končno poročilo.

Geološka spremljava v okviru varstva naravne dedi-
ščine: paleontološke, stratigrafske in sedimentološke 
značilnosti na območju HC Razdrto–Vipava (km 
6.600 do km 10.100)
Vodja: A. Košir.
Sodelavci: T. Popit, K. Cvetko - Barić.
Med začetnimi gradbenimi deli na spodnjem odseku 
hitre ceste na Rebrnicah smo kartirali traso in okolico. 
Posneli smo 5 profilov na izdankih eocenskega fliša 
v večjih usekih ter 12 profilov v kvartarnih pobočnih 
sedimentih in lehnjakih.

Geološka spremljava v okviru varstva naravne dedi-
ščine na odseku hitre ceste Srmin−Škofije (paleon-
tologija, stratigrafija in sedimentologija)
Vodja: A. Košir.
Sodelavci: T. Popit, A. E. Črne, K. Cvetko - Barić.
V letu 2006 smo zaključili terenske in laboratorijske 
raziskave in oddali končno poročilo.

Geološka spremljava v okviru varstva naravne dedi-
ščine: paleontološke, stratigrafske in sedimentološke 
raziskave na območju trase in spremljajočih objektov 
HC Koper–Izola
Vodja: A. Košir.
Sodelavci: T. Popit, A. Horvat, A. E. Črne, K. Cvetko 
- Barić.
Pred začetkom gradbenih del smo opravili pregled 
trase med Semedelo (Markovcem) in Izolo in določili 
geološko najbolj zanimive in naravovarstveno najpo-
membnejše odseke.

Geološka spremljava v okviru varstva naravne dedi-
ščine: paleontološke, stratigrafske in sedimentološke 
značilnosti na območju trase in spremljajočih objek-
tov na AC Črnivec (Peračica)–Podtabor
Vodja: A. Košir.
Sodelavci: T. Popit, F. Cimerman, Š. Goričan, A. Hor-
vat, A. E. Črne, K. Cvetko - Barić.
V merilu 1 : 5000 smo geološko kartirali traso avtoce-
ste in 1 km širok pas ob trasi. V kvartarnih fluvialnih 
sedimentih smo posneli 7 profilov v skupni debelini 52 
metrov. V predoru Ljubno, izdankih na trasi viadukta 
Peračica ter ob potokih Lešnica in Peračica smo pobrali 
29 vzorcev oligocenskih klastitov (sivice) za mikropa-
leontološke analize. Vzorce prepariramo.

Geološka spremljava v okviru varstva naravne dedi-
ščine: paleontološke, stratigrafske in sedimentološke 
značilnosti na območju trase in spremljajočih objek-
tov na AC Vrba–Črnivec (Peračica)
Vodja: A. Košir.
Sodelavci: T. Popit, F. Cimerman, A. Horvat, A. E. 
Črne, K. Cvetko - Barić.
Med pripravljalnimi zemeljskimi deli smo pregledali 
traso med Peračico in letališčem Lesce in določili 
prioritetna območja raziskav. 

Geološka spremljava v okviru varstva naravne dedi-
ščine na območju gradnje AC Cogetinci–Vučja vas 
(paleontologija, stratigrafija in sedimentologija)
Vodja: A. Košir.
Sodelavci: T. Popit, A. Horvat, V. Mikuž, A. E. Črne, 
K. Cvetko - Barić.
Nadaljevali smo s paleontološkimi, sedimentološkimi 
in stratigrafskimi raziskavami terciarnih in kvartarnih 
sedimentov na prvi etapi trase avtoceste med Vučjo 
vasjo in Ščavnico. V pliocenskih in kvartarnih aluvi-
alnih sedimentih s paleotalnimi horizonti smo posneli 
31 profilov v skupni debelini 120 metrov. Opravili smo 
granulometrične analize sedimentov, kvalitativno in 
kvantitativno analizo sestave pliokvartarnega aluvial-
nega proda in konglomerata ter rentgensko difrakcijsko 
analizo glin v redoksimorfnih paleotleh. 

KnjIžnICA In DOKUMEnTACIjA

Knjižni fond se je povečal za 112 knjig in 233 zvezkov 
periodike, izposojenih je bilo 850 zvezkov. Izdelali 
in inventarizirali smo 822 standardnih zbruskov, 40 
impregniranih zbruskov, 85 izpirkov za mikropale-
ontološke raziskave, 112 preparatov karbonatov za 
izotopske analize, 6 vzorcev za rentgenske difrakcij-
ske analize, 4 vzorce za kemične analize in 2 vzorca 
pleistocenskih rastlinskih ostankov za radiokarbonsko 
analizo. Na vrstičnem elektronskem mikroskopu JEOL 
JSM 330A smo opravili 224 obratovalnih ur in posneli 
1360 digitalnih posnetkov. Na petrografskem mikro-
skopu, opremljenim z digitalno kamero, smo posneli 
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in računalniško obdelali 2000 slik. Iz inštitutskih zbirk 
smo skenirali več kot 500 diapozitivov, ČB-negativov, 
fotografij in drugega grafičnega materiala.

MEDnARODnO SODELOVAnjE

• CNRS Pariz, Francija: program TRF-CNRS Special 
Programme for Biodiversity Research and Training 
(raziskave mezozojskih vretenčarjev na Tajskem) in 
raziskave krednih terestričnih sedimentov z ostanki 
dinozavrov v južni Franciji.

• Dipartimento di Scienze Geologiche, Ambientali 
e Marine, Univerza v Trstu, Italija: tema Mikro-
paleontologija in paleobiogeografija paleogenskih 
bentičnih foraminifer (meja K/T, paleocen, eocen, 
oligocen).

• Dipartimento di Paleontologia, Università di Napoli, 
Italija: tema Dazikladacejske alge v paleogenskih 
plasteh.

• Geološko-paleontološki zavod PMF, Zagreb, Hrva-
ška: tema Mikropaleontologija in paleobiogeogra-
fija paleogenskih bentičnih foraminifer (meja K/T, 
paleocen, eocen, oligocen).

• Hrvatski geološki institut, Zagreb, Hrvaška: projekt 
Mezozojski radiolariji (medakademijska izmenja-
va).

• Institute of Materials Science N.C.S.R. »Demo-
kritos«, Atene, Grčija: slovensko-grški znanstve-
no-tehnološki projekt Lastnosti in primerjava 
slovenskih in grških marmorjev iz kamnolomov in 
arheoloških najdišč.

• Institut für Geowissenschaften, Universität Pot-
sdam, Nemčija: projekt Biosphere response to 
climatic events during the Paleogene: sedimen-
tological and biological integrated approach to 
biocalcification processes.

• Institut für Paläontologie, Universität Wien, Dunaj, 
Avstrija: projekt Eine hochalpine Jagdstation des 
Neandertalers: Die Potočka-Höhle in den Kara-
wanken (Slowenien).

• Naturhistorisches Museum, Basel, Švica: tema 
Mikropaleontologija in paleobiogeografija paleo-
genskih bentičnih foraminifer (meja K/T, paleocen, 
eocen, oligocen).

• Prirodoslovni muzej Rijeka, Reka, Hrvaška: tema 
Terciarna makrofavna Istre.

• Université de Rennes 1, Francija: projekt CNRS 
Sedimentology and sequence stratigraphy of the 
Mesozoic Tethys margin: compared tectono-climatic 
evolution of the Iran and Oman domains.

• Université Denis Diderot Paris 7, Pariz, Francija: 
projekt CNRS Caractérisation des hiatus dans 
les séries sédimentaires. Exemple des exotiques 
d’Oman.

• University of California, Davis, ZDA: slovensko-
ameriški znanstveno-tehnološki projekt Določanje 

dolžine življenja fosilnih in živečih brahiopodov, 
živečih v podmorskih jamah s pomočjo razmerij 
Mg/Ca v kalcitu njihovih lupin.

ObISKI V InšTITUTU

• Maurice Tucker, Department of Earth Sciences, 
Durham University, Velika Britanija, 16.–22. 2.: 
predavanje na SSG v okviru IAS Special Lecture 
Tour (Carbonate systems: sequence stratigraphy 
and diagenesis).

• Rajka Radoičić, Beograd, Srbija, 1.–6. 3.: konzul-
tacije z A. E. Črne.

• Eric Buffetaut, CNRS, Pariz, Francija, 27.–31. 3.: 
sodelovanje pri raziskavah krednih vretenčarjev 
Slovenije.

• Jessica Zamagni in Silvana Moellerhenn, Institut für 
Geowissenchaften, Potsdam Universität, Nemčija, 
4.−20. 5.: terenske raziskave paleogenskih karbo-
natov na Krasu.

• Paola Beccaro, Università di Torino, Dipartimen-
to di Scienze della Terra, Italija, 22. 5.–15. 6. in 
13. 11.–3. 12.: sodelovanje pri raziskavah jurskih 
radiolarijev.

• Yannis Maniatis, Institute of Materials Science, 
NCSR Democritos, Atene, Grčija, 19.–22. 12.: 
sodelovanje na bilateralnem projektu Lastnosti 
in primerjava slovenskih in grških marmorjev iz 
kamnolomov in arheoloških najdišč.

PREDAVAnjA, REfERATI In DRUGI jAVnI 
nASTOPI

alenka	eva	črne
• The Adriatic-Dinaric carbonate platform margin in 

the Liassic: a comparison between successions in 
Slovenia and Montenegro. Predavanje na konferenci 
»Geology and Paleontology of the Peri-Adriatic 
Area – a tribute to Rajka Radoičić«, Neapelj, Italija, 
6. 5.

• Lower Jurassic carbonate platform-to-basin tran-
sition at Mt. Rumija (Montenegro). Predavanje na 
7th International Congress on the Jurassic System, 
Krakov, Poljska, 13. 9.

• Rob spodnjejurske karbonatne platforme v Črni 
gori. Predavanje na 2. slovenskem geološkem 
kongresu, Idrija, 28. 9.

špela	Goričan
• Pliensbachian to Aalenian radiolarian zonation. 

Predavanje na »InterRad 11 & Triassic Stratigraphy 
Symposium«, Wellington, Nova Zelandija, 24. 3.

• Pliensbachian to Aalenian radiolarian biochro-
nology and global correlation. Predavanje na 7th 
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International Congress on the Jurassic System, 
Krakov, Poljska, 11. 9.

• Datacije jurskih radiolarijskih rožencev Tolmin-
skega pokrova. Predavanje na 2. slovenskem geo-
loškem kongresu, Idrija, 28. 9.

Aleksander Horvat
• Deformacije kvartarnih sedimentov pri Bledu. 

Predavanje na 2. slovenskem geološkem kongresu, 
Idrija, 26. 9.

Adrijan Košir
• Calcite biomineralization in plant roots: an im-

portant process of secondary CaCO3 accumulation 
in soils. Poster na European Geosciences Union 
General Assembly 2006, Dunaj, Avstrija, 5. 4.

• Faciesni model holocenskega klastičnega paleo-
lehnjaka pri Bledu. Predavanje na 2. slovenskem 
geološkem kongresu, Idrija, 26. 9.

• Sekundarne akumulacije CaCO3 v tleh in paleotleh: 
geobiologija in izotopska sestava ogljika. Predava-
nje na 2. slovenskem geološkem kongresu, Idrija, 
28. 9.

vasja	Mikuž
• Konolampasi slovenskih nahajališč. Poster na 2. 

slovenskem geološkem kongresu, Idrija, 26. 9.
• Ostanki terciarnih sesalcev v Sloveniji. Poster na 2. 

slovenskem geološkem kongresu, Idrija, 26. 9.

Tomislav Popit
• Otroške ustvarjalne delavnice o dinozavrih. Vodstvo 

delavnic, Dinolab, ZRC SAZU, Ljubljana, 17. 7.

nina	zupančič
• Izvor in metodologija žganja neolitske keramike iz 

Srmina. Predavanje na 2. slovenskem geološkem 
kongresu, Idrija, 26. 9.

RAZISKOVALnO DELO V TUjInI, šTUDIjSKI 
ObISKI In POTOVAnjA

alenka	eva	črne
• Črna gora, 3.–24. 4.: terensko delo za doktorsko 

nalogo.
• Neapelj, Italija, 4.–7. 5.: udeležba na konferenci 

»Geology and Paleontology of the Peri-Adriatic 
Area – a tribute to Rajka Radoičić«.

• Krakov, Poljska, 5.–15. 9.: udeležba na 7th Interna-
tional Congress on the Jurassic System in predkon-
gresni ekskurziji.

• Zagreb, Hrvaška, 9.–14. 10.: udeležba na tečaju V. 
P. Wrighta (Cardiff University in British Gas Plc., 
Reading, Velika Britanija) »Carbonate Reservoir 
Characterization«. 

• Eidgenosische Technische Hochschule, Zürich, 
Švica, 25. 10.–1. 11.: študijski obisk pri prof. Hel-
mutu Weissertu.

špela	Goričan
• Wellington, Nova Zelandija, 9.–31. 3.: udeležba na 

»InterRad 11 & Triassic Stratigraphy Symposium« 
in dveh ekskurzijah.

• Granada, Španija, 7.–17. 5.: delovni sestanek za 
pripravo publikacije Revised atlas of Triassic radi-
olarians at generic level.

• Krakov, Poljska, 5.–15. 9.: udeležba na 7th Interna-
tional Congress on the Jurassic System in predkon-
gresni ekskurziji.

• Milano, Italija, 3.–6. 12.: udeležba na srečanju 
programa MEBE (Middle East Basins Evolution).

Aleksander Horvat
• Zagreb, Hrvaška, 8.–12. 5.: udeležba na »Ice Age 

Earth Workshop«.
• Zagreb, Hrvaška, 9.–14. 10.: udeležba na tečaju V. 

P. Wrighta (Cardiff University in British Gas Plc., 
Velika Britanija) »Carbonate Reservoir Characteri-
zation«.

Adrijan Košir
• Institut für Geowissenschaften, Universität Pots-

dam, Nemčija, 25.–27. 1.: študijski obisk, izotopske 
analize na GeoForschungsZentrum Potsdam.

• Mallorca, Španija, 29. 4.–4. 5.: udeležba na konfe-
renci AAPG »Architecture of Carbonate Systems 
Through Time: Reference Models for the Mesozoic 
and Tertiary of Southern Europe, North Africa and 
The Middle East«. 

• Zagreb, Hrvaška, 9.–14. 10.: udeležba na tečaju V. 
P. Wrighta (Cardiff University in British Gas Plc., 
Velika Britanija) »Carbonate Reservoir Characteri-
zation«.

Tomislav Popit
• Črna gora, 3.–24. 4.: terensko delo za doktorsko 

nalogo A. E. Črne.

Glenn	seward	jaecks
• University of California, Davis, ZDA, 13. 5.–13. 6.: 

obisk pri prof. Sandri Carlson, delo na projektu 
Določanje dolžine življenja fosilnih in živečih bra-
hiopodov, živečih v podmorskih jamah s pomočjo 
razmerij Mg/Ca v kalcitu njihovih lupin.

nina	zupančič
• Laboratory of Archaeometry, Institute of Mate-

rials Science, NCSR Democritos, Atene, Grčija, 
22.–26. 5.: obisk pri prof. Yannisu Maniatisu, delo 
na bilateralnem projektu Lastnosti in primerjava 
slovenskih in grških marmorjev iz kamnolomov in 
arheoloških najdišč.
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IZbRAnA bIbLIOGRAfIjA, vir: vzajemna baza podatkov CObISS/CObIb

članKi	in	DRuGi	sestavni	Deli

izvirni	znanstveni	članek

CIMERMAN, Franc, JELEN, Bogomir, SKABERNE, 
Dragomir. Late Eocene benthic foraminiferal fauna 
from clastic sequence of the Socka - Dobrna area and 
its chronostratigraphic importance (Slovenia) = Pozno-
eocenska bentična foraminiferna favna iz klastičnega 
zaporedja med Socko in Dobrno in njen kronostratigraf-
ski pomen. Geologija, 2006, knj. 49, 1, str. 7–44. 

DE WEVER, Patrick, O’DOGHERTY, Luis, GORIČAN, 
Špela. The plankton turnover at the Permo-Triassic 
boundary, emphasis on radiolarians. Eclogae Geol. 
Helv., 2006, vol. 99, Supl. 1, str. 49–62, ilustr.,tab., 
graf prikazi. 

MÁRTON, Emö, TRAJANOVA, Mirka, ZUPANČIČ, 
Nina, JELEN, Bogomir. Formation, uplift and tectonic 
integration of a Periadriatic intrusive complex (Pohor-
je, Slovenia) as reflected in magnetic parameters and 
palaeomagnetic directions. Geophys. j. int. 2006, vol. 
167, is. 3, str. 1148–1159. 

MIKUŽ, Vasja. Kitovo vretence iz srednjemiocenskih-
badenijskih plasti med Dolnjo Staro vasjo in Dobruško 
vasjo blizu Škocjana = The whale vertebra from Mid-
dle Miocene – Badenian beds between Dolnja Stara 
vas and Dobruška vas near Škocjan, Slovenia. Razpr. 
– Slov. akad. znan. umet., Razr. naravosl. vede, 2006, 
47, 2, str. 51–63, ilustr., zvd.,tab. 

MIKUŽ, Vasja. Morski ježek rodu Meoma (Spatangoida) 
iz badenijskih plasti kamnoloma Lipovica = Sea ur-
chin Meoma (Spatangoida) from Badenian beds in the 
Lipovica quarry, Slovenia. Razpr. – Slov. akad. znan. 
umet., Razr. naravosl. vede, 2006, 47, 2, str. 65–77, 
ilustr., zvd.,tab. 

MIKUŽ, Vasja. Novi najdbi polža rodu Velates iz eo-
censkega fliša Goriških brd in Gračišća v Istri = The 
new findings of Velates snail from Eocene flysch in 
Goriška brda and Gračišće in Istria. Geologija, 2006, 
knj. 49, 1, str. 53–60. 

MIKUŽ, Vasja. Oligocenska ksenofora iz okolice Poljšice 
v zahodni Sloveniji = Oligocene Xenophora from 
surroundings of Poljšica in West Slovenia. Geologija, 
2006, knj. 49, 2, str. 235–241. 

MIKUŽ, Vasja. Oligocenski morski datelj iz potoka 
Plaznica pri Poljšici = Oligocene marine Date Mussel 
from Plaznica brook near Poljšica, West Slovenia. 
Geologija, 2006, knj. 49, 1, str. 61–67. 

MIKUŽ, Vasja. Ostanki antrakoterija iz egerijskih plasti 
v Trbovljah = The anthracotherian remnants from 
Egerian beds in Trbovlje, Slovenia. Razpr. – Slov. 
akad. znan. umet., Razr. naravosl. vede, 2006, 47, 2, 
str. 27–39, ilustr., zvd.,tab. 

MIKUŽ, Vasja. Polž rodu Gisortia v spodnjeeocenskih 
apnencih kamnoloma Griža, JZ Slovenija = The snail 
Gisortia from Lower Eocene limestone in the Griža 
quarry, SW Slovenia. Razpr. – Slov. akad. znan. umet., 
Razr. naravosl. vede, 2006, 47, 2, str. 41–49, ilustr., 
zvd., tab. 

O’DOGHERTY, Luis, BILL, Markus, GORIČAN, Špela, 
DUMITRICA, Paulian, MASSON, Henri. Bathonian 
radiolarians from an ophiolitic mélange of the Alpine 
Tethys (Gets Nappe, Swiss-French Alps). Micropaleon-
tology, 2006, letn. 51, št. 6, str. 425–485, ilustr.,tab. 

ROŽIČ, Boštjan, POPIT, Tomislav. Resedimented lime-
stones in Middle and Upper Jurassic succession of the 
Slovenian Basin = Presedimentirani apnenci v srednje 
in zgornjejurskem zaporedju Slovenskega bazena. 
Geologija, 2006, knj. 49, 2, str. 219–234. 

VERBIČ, Tomaž, HORVAT, Aleksander. Kvartarna geolo-
gija Apaške doline = Quaternary geology of the Apače 
Valley (NE Slovenia). Razpr. – Slov. akad. znan. umet., 
Razr. naravosl. vede, 2006, 47, 2, str. 133–156, ilustr., 
graf. prikazi, zvd., tab. 

ZUPANČIČ, Nina, MUNDA, Metka. Izvorna surovina 
in način žganja neolitske keramike iz Srmina. RMZ-
mater. geoenviron., 2006, let. 53, št. 1, str. 49–64. 

objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

DROBNE, Katica, ĆOSOVIĆ, Vlasta. La sezione Ra-
gancini – Lišani = Ragancini – Lišani Section : stop 
4. V: MELIS, Romana (ur.), ROMANO, Roberta (ur.), 
FONDA, Giulia (ur.). Giornate di paleontologia 2006, 
Trieste 8–11 giugno 2006 : guida alle escursioni. 
Trieste: Edizioni Universita di Trieste, cop. 2006, str. 
51–53, 58–61, ilustr. 

DROBNE, Katica, OGORELEC, Bojan. Divača : stop 3. 
V: MELIS, Romana (ur.), ROMANO, Roberta (ur.), 
FONDA, Giulia (ur.). Giornate di paleontologia 2006, 
Trieste 8–11 giugno 2006 : guida alle escursioni. 
Trieste: Edizioni Universita di Trieste, cop. 2006, str. 
43–45, 58–61, ilustr. 

DROBNE, Katica, OGORELEC, Bojan. Inquadramento 
geologico del Paleogene nel SO della Slovenia = 

MEnTORSTVO

irena Debeljak je bila somentorica doktorandu Boštja-
nu Odarju (podiplomski študij arheologije).

špela	Goričan je bila mentorica doktorandki Alenki 
Evi Črne.
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Geologic oveview of the Paleogene in SW Slovenia. 
V: MELIS, Romana (ur.), ROMANO, Roberta (ur.), 
FONDA, Giulia (ur.). Giornate di paleontologia 2006, 
Trieste 8–11 giugno 2006 : guida alle escursioni. 
Trieste: Edizioni Universita di Trieste, cop. 2006, str. 
35–42, 58–61, ilustr. 

samostojni	znanstveni	sestavek	ali	poglavje	v	mono-
grafski publikaciji

HORVAT, Aleksander. Petrološka sestava in provenienca 
kamnitih artefaktov – I. = Petrologic composition and 
provenance of stone artefacts – I. V: GASPARI, Andrej 
(ur.), GASPARI, Andrej. Zalog pri Verdu : tabor ka-
menodobnih lovcev na zahodnem robu Ljubljanskega 
barja : Stone Age hunters’ camp at the western edge 
of the Ljubljansko barje, (Opera Instituti archaeologici 
Sloveniae, 11). Ljubljana: Inštitut za arheologijo ZRC 
SAZU: = Institute of archaeology at ZRC SAZU: 
Založba ZRC: = ZRC Publishing, 2006, str. 121–124, 
graf. prikazi. 

samostojni	strokovni	sestavek	ali	poglavje	v	mono-
grafski publikaciji

MIKUŽ, Vasja, GRMŠEK, Edo, SCHMIDT, Goran. 
Piritizirani fosili iz Tunjiškega gričevja. V: JERŠEK, 
Miha (ur.). Mineralna bogastva Slovenije, (Scopolia, 
Supplementum, 3). Ljubljana: Prirodoslovni muzej 
Slovenije: = Slovenian Museum of Natural History, 
2006, str. 472–474, ilustr. 

MIKUŽ, Vasja, VIDRIH, Renato, STARE, France. 
Kristali v fosilih. V: JERŠEK, Miha (ur.). Mineralna 
bogastva Slovenije, (Scopolia, Supplementum, 3). 
Ljubljana: Prirodoslovni muzej Slovenije: = Sloveni-
an Museum of Natural History, 2006, str. 461–468, 
ilustr. 

TURNŠEK, Dragica. Triasni koralno-spongijski greben 
v Hudajužni. V: TORKAR, Silvo (ur.), KOFOL, Karla 
(ur.). Baški zbornik. Tolmin: Tolminski muzej, 2006, 
str. 7–12, ilustr. 

VIDRIH, Renato, MIKUŽ, Vasja. Minerali Savskih jam in 
okolice. V: JERŠEK, Miha (ur.). Mineralna bogastva 

Slovenije, (Scopolia, Supplementum, 3). Ljubljana: 
Prirodoslovni muzej Slovenije: = Slovenian Museum 
of Natural History, 2006, str. 78–83, ilustr. 

VIDRIH, Renato, MIKUŽ, Vasja. Pirit v Dolžanovi 
soteski. V: JERŠEK, Miha (ur.). Mineralna bogastva 
Slovenije, (Scopolia, Supplementum, 3). Ljubljana: 
Prirodoslovni muzej Slovenije: = Slovenian Museum 
of Natural History, 2006, str. 233–235, ilustr. 

VIDRIH, Renato, MIKUŽ, Vasja. Seidlova geološka 
zbirka v Novem mestu. V: JERŠEK, Miha (ur.). 
Mineralna bogastva Slovenije, (Scopolia, Supplemen-
tum, 3). Ljubljana: Prirodoslovni muzej Slovenije: 
= Slovenian Museum of Natural History, 2006, str. 
504–505, ilustr. 

ŽORŽ, Mirjan, MIKUŽ, Vasja, KOBLER, Gregor. Mi-
nerali septarij pri Gornjem Štrihovcu. V: JERŠEK, 
Miha (ur.). Mineralna bogastva Slovenije, (Scopolia, 
Supplementum, 3). Ljubljana: Prirodoslovni muzej 
Slovenije: = Slovenian Museum of Natural History, 
2006, str. 368–383, ilustr. 

ŽORŽ, Zmago, MIKUŽ, Vasja. Melit iz premogovnika 
Trbovlje. V: JERŠEK, Miha (ur.). Mineralna bogastva 
Slovenije, (Scopolia, Supplementum, 3). Ljubljana: 
Prirodoslovni muzej Slovenije: = Slovenian Museum 
of Natural History, 2006, str. 136–137, ilustr. 

MOnOGRaFije	in	DRuGa	zaKljučena	
DELA

Znanstvena monografija

GORIČAN, Špela, CARTER, Elizabeth S., DUMITRICA, 
Paulian, WHALEN, Patricia A., HORI, Rie S., DE 
WEVER, Patrick, O’DOGHERTY, Luis, MATSUO-
KA, Atsushi, GUEX, Jean. Catalogue and systematics 
of Pliensbachian, Toarcian and Aalenian radiolarian 
genera and species. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC 
SAZU: = ZRC Publishing, 2006. 446 str., ilustr. 

LAZAR, Irena, VIDRIH-PERKO, Verena, ZUPANČIČ, 
Nina, MUŠIČ, Branko, DJURIĆ, Bojan, JOSIPOVIČ, 
Draško, ERIČ, Miran. Ilovica pri Vranskem, (Arhe-
ologija na avtocestah Slovenije). Ljubljana: Zavod 
za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 2006. 270 
str., ilustr. 
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SUMMARY

The research programme covers paleontology of 
selected groups of organisms (diatoms, silicoflagel-
lates, radiolarians, molluscs, echinoderms, corals, and 
vertebrates), sedimentary geology of Mesozoic and 
Cenozoic carbonate platforms and basins, and geo-
biology of Tertiary and Recent calcretes. In 2006 the 
following topics were studied: Systematics and bio-
chronology of Pliensbachian to Aalenian radiolarians; 
Jurassic stratigraphy of the High Karst and Budva 
zones in Montenegro; Jurassic radiolarians from the 
Slovenian Basin; Taxonomy and palaeobiogeography 
of Cretaceous dinosaurs from Slovenia; Stratigraphy, 
palaeontology and palaeoecology of Neogene succes-
sions in the western part of the Central Paratethys; 
Quaternary sediments in Slovenia; Mortality dynam-

ics of cave bear; Calcification products of plant roots in 
Palaeogene calcretes and present-day calcareous soils; 
and Micromorphology, mineralogy and stable isotope 
geochemistry of vadose-zone carbonates.
The institute works on one national research pro-
gramme, funded by the Slovenian Research Agency, 
and officially collaborates in 12 international projects. 
The results were presented at nine scientific meetings 
and are published in 14 papers and two monographs. 
The most important publication is the monograph 
Catalogue and systematics of Pliensbachian, Toarcian 
and Aalenian radiolarian genera and species, which 
is the result of five-year joint work of nine radiolar-
ian paleontologists from Europe, North America and 
Japan.
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Dr. Metka Culiberg, dr. Tatjana Čelik, dr. Igor Daksko-
bler (predsednik), dr. Matjaž Kuntner (od 9. 2.), prof. 
dr. Oto Luthar (od 1. 6.), akad. prof. dddr. Jože Maček, 
dr. Branko Vreš (do 31. 5.), akad. dr. Mitja Zupančič.

PERSOnALnA SESTAVA

V. d. predstojnika: red. prof. dr. Oto Luthar (od 1. 6.).
Predstojnik: dr. Branko Vreš (do 31. 5.).
Znanstvena svetnica: dr. Metka Culiberg.
Višji znanstveni sodelavci: doc. dr. Andraž Čarni, dr. 
Igor Dakskobler, dr. Rajko Slapnik, dr. Branko Vreš.
Znanstveni sodelavci: dr. Matjaž Kuntner, dr. Tatjana 
Čelik (od 17. 10.), dr. Urban Šilc (od 17. 10.).
Asistenti z doktoratom: dr. Valerija Babij, dr. Petra 
Košir, dr. Igor Zelnik.
Asistenta z magisterijem: mag. Aleksander Marinšek 
(od 17. 10.), mag. Aljoša Pirnat.
Asistentka: Simona Kralj Fišer (od 1. 11.).
Raziskovalnorazvojni sodelavec: mag. Andrej Se-
liškar.
Samostojni strokovni sodelavec: mag. Boško Čušin.
Višji strokovni sodelavec: Vinko Žagar.
Strokovni sodelavec: Marjan Jarnjak.
Višja strokovna delavka: Olga Dežman Jokić.
Tajnica: Barbara Šuštar.
Tehnica: Olga Kardoš.

PROGRAMI, PROjEKTI In nALOGE

Favna, flora in vegetacija Slovenije in sosednjih 
območij
Vodja programa: A. Čarni. 
Sodelavci: M. Culiberg, T. Čelik, I. Dakskobler, 
O. Dežman Jokić, B. Drovenik, O. Kardoš, R. Slapnik, 
U. Šilc, B. Vreš.
Z meritvami stabilnih izotopov kisika in ogljika v 
karbonatnih hišicah nekaterih kopenskih vrst polžev 
(Cochlodina laminata, C. fimbriata, Macrogastra 
ventricosa, M. plicatula, Ruthenica filograna, Itala 
ornata) z različnih najdišč v Sloveniji in na Hrva-
škem smo ugotavljali njihove prehranjevalne navade 
v odvisnosti od ekoloških razmer. Raziskovali smo 

kopensko malakofavno parka in lovišča Brdo, po-
javljanje sladkovodnih školjk Anodonta cygnea in 
Unio pictorum v akumulacijskem jezeru Pernica I in 
vodili preseljevanje obeh vrst školjk v zgornje jezero. 
V vzorcu jezerske krede ob izlivu Blejskega jezera v 
Jezernico smo ugotavljali pojavljanje mehkužcev v 
jezeru v odvisnosti od ekoloških razmer v preteklosti. 
V Posočju in v okolici Ljubljane smo na nekaterih 
območjih Natura 2000 raziskovali pojavljanje, razšir-
jenost, velikost populacij in ogroženost treh od petih 
vrst mehkužcev Vertigo angustior, Anisus (Disculifer) 
vorticulus in Unio crassus, ki so navedeni v Uredbi o 
posebnih varstvenih območjih.
Popisovali smo favno dnevnih metuljev na Kraškem 
robu (okolica Rakitovca) in v Bržaniji (okolica So-
čerge), na Kokoši (Kras), Tolsti Košuti (Karavanke) 
in Menini planini (Kamniško-Savinjske Alpe). Na 
Ljubljanskem Barju, v Goriških Brdih, na Sabotinu, 
južnem obrobju Banjšic in na Krasu smo nabrali 
material (odrasle osebke) za genetske raziskave vrste 
Coenonympha oedippus (Lepidoptera, Satyirinae). 
Raziskovali smo razširjenost in ekologijo vrste Pro-
terebia afra (Lepidoptera, Satyirinae) na Hrvaškem 
(Pag, Severna Dalmacija), kjer vrsta dosega zahodno 
mejo areala in je zastopana z endemno podvrsto P. a. 
dalmata (Godart, [1824]).
Floristične raziskave smo opravili na Primorskem 
(Kras, Kraški rob, Cerkljansko, Trnovski gozd, Baška 
dolina, dolina Idrijce, Tolmin), Notranjskem (Pla-
ninsko polje), Koroškem (Pohorje, Dravski Kozjak), 
Štajerskem (Savinjska dolina), Ljubljanskem barju, v 
Julijskih Alpah (Trenta, Mangart), Karavankah (Košu-
ta) in v Kamniško-Savinjskih Alpah (Menina planina, 
Mala planina). Raziskovali smo vlažna in vodna 
rastišča, kraška travišča z zaraščanji, alpska travišča 
ter ruderalna rastišča. Na različnih nahajališčih in ra-
stiščih smo zbrali herbarijski material za taksonomsko 
in horološko obdelavo rodov Eleocharis, Cyperus, 
Hieracium, Alchemilla, Rubus in Silene. Obdelovali 
smo pojavljanje srednjeevropsko ogroženih rastlin v 
antropogenih vodnih habitatih in rastiščne razmere 
endemične vrste Saxifraga paradoxa v Sloveniji ter 
sosednji Avstriji.
S formalizirano klasifikacijo popisnega gradiva, ki 
vključuje vse vegetacijske tipe Slovenije, smo zaključili 
sintezo plevelne vegetacije. Formalizirana klasifikacija 
s Cocktail-metodo omogoča objektivnejše razvrščanje 
popisnega gradiva in določanje diagnostičnih vrst. V 
sodelovanju s kolegi iz Srbije, Hrvaške in Makedonije 
smo zaključili zbiranje popisnega gradiva plevelne 

bIOlOŠKI INŠtItUt JOvANA HADŽIJA

dr. V. Babij

dr. M. Culiberg

dr. A. Čarni
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vegetacije jugovzhodnega dela Evrope, na katerem 
bomo poiskali glavne prostorske in časovne gradiente 
v vrstni sestavi plevelne vegetacije in rastiščne dejav-
nike znotraj teh gradientov. Zaključili smo raziskave 
sinantropne vegetacije v Kranju kot primeru urbanega 
habitata. Analizirali smo podatke o razvoju vegetacije 
na cestnih brežinah in zaključili analize stalnih posku-
snih ploskev na nasipni brežini pri Kozini. Ugotovili 
smo, da se vegetacija bolje razvija na površinah, kjer 
so bile posejane travnate mešanice z večjim deležem 
vrst, ki dobro prenašajo neugodne razmere, slabše pa 
tiste z večjim deležem varovalnih trav. 
Začeli smo tudi z analizo gozdov hrasta puhavca na 
Balkanskem polotoku. V sodelovanju z raziskovalci 
iz regije smo organizirali podatkovno zbirko, s katero 
bomo ugotovili vzorce razširjenosti tovrstne vegetacije 
v regiji in zakonitosti njene razširjenosti. 
V dolinah Bače, Kanomlje in Lepene smo fitocenolo-
ško preučili obrečne gozdne sestoje asociacij Lamio 
orvalae-Salicetum eleagni, Alnetum incanae s. lat. 
in Helleboro nigri-Carpinetum s. lat. Za objavo smo 
pripravili obsežni razpravi o gozdovih plemenitih 
listavcev v Posočju in o združbi macesna in slečnika 
(Rhodothamnus chamaecistus) v Julijskih Alpah. 
Nadaljevali smo z raziskavami montanskih travišč, 
predvsem s popisovanjem združb volka (Nardus 
stricta).
Pelodno smo analizirali več holocenskih in pleistocen-
skih sedimentnih profilov. Za zgodovino vegetacije 
pa sta najpomembnejši dve globoki vrtini – 60 m na 
Ljubljanskem barju in 15 m v dolini Pesnice. Zaradi 
velikega števila vzorcev se bodo pelodne analize na-
daljevale še v letu 2007. Pelodno je bil analiziran tudi 
krajši profil iz dna Blejskega jezera, kjer je bil najden 
bronastodobni meč. Iz številnih arheoloških najdišč 
(Most na Soči: Repelc, Štulčev Kuk, na Komni, na 
Voglu itd.) smo analizirali večje število lesnega oglja. 
Analize rastlinskih makroostankov iz več arheoloških 
najdišč na Dolenjskem pa so pokazale, da so v bronasti 
in železni dobi tu gojili že številne vrste žit in stročnic 
(največ pšenico in ječmen, proso, rž, bob, lečo itn.)

Naravna in kulturna dediščina (Infrastrukturna de-
javnost, OE Naravna dediščina) 
Vodja: A. Seliškar.
Sodelavci: V. Babij, B. Čušin, M. Jarnjak, P. Košir, 
A. Marinšek, B. Šuštar, V. Žagar.
Člani skupine smo sodelovali pri raziskovalnem 
programu in projektih z raziskovalnim, strokovnim, 
tehničnim in administrativnim delom, skladno z vse-
binskimi zahtevami in časovnimi termini posameznih 
nalog, pri katerih delujemo kot vodje projektov ali 
sodelavci. Pri terenskih raziskavah so bili izdelani 
popisi flore, vegetacije in habitatnih tipov, narejene so 
bile vegetacijske karte, nabran biološki material in s fo-
tografijami dokumentirani objekti raziskav. Kabinetne 
in laboratorijske raziskave so obsegale determinacijo 
zbranega gradiva, vnos podatkov v podatkovne zbirke, 

digitalizacijo tematskih kart, urejanje bioloških zbirk in 
analitično obdelavo zbranih podatkov. O rezultatih smo 
samostojno ali v soavtorstvu poročali na znanstvenih 
sestankih ali v objavljenih prispevkih.

Kras – biodiverziteta območja, vpliv zaraščanj ter 
naravovarstveni pomen
Vodja projekta: I. Dakskobler.
Sodelavci: V. Babij, M. Culiberg, T. Čelik, B. Čušin, 
O. Dežman Jokić, B. Drovenik, M. Jarnjak, O. Kardoš, 
M. Kuntner, A. Pirnat, A. Seliškar, R. Slapnik, B. Šu-
štar, B. Vreš, I. Zelnik, V. Žagar.
Sodelujoča raziskovalna organizacija: Oddelek za 
biologijo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani.
Za objavo smo pripravili razpravo o nekaterih manj 
razširjenih gozdnih združbah Krasa. Sodelovali smo 
pri obsežni raziskavi o vegetacijski zgodovini sever-
nojadranskih travišč. Na 9 stalnih vzorčnih ploskvah 
smo nadaljevali vzorčenje talnih nevretenčarjev in flore 
(45 florističnih popisov). Laboratorijsko sortiranje 
pajkov, hroščev, suhih južin, škorpijonov in strig iz 
90 etilenglikolskih pasti, ki smo jih redno praznili 
enkrat na mesec, je potekalo sproti. Konzerviran ma-
terial je v postopku determinacije vrst. Trenutno smo 
določili 40 različnih vrst pajkov, med katerimi so, 
nepričakovano, predstavniki v Sloveniji redkih družin 
Atypidae, Titanoecidae, Zodariidae in Liocranidae. 
Podatke determiniranega materiala (flora, favna, ve-
getacija) sezone 2005 in 2006 vnašamo v podatkovno 
bazo FloVegSi in pripravljamo za nadaljnje statistične 
analize ter objavo.

Sukcesijski niz brezovih gozdov v JV Sloveniji
Vodja projekta: A. Čarni.
Sodelavci: M. Jarnjak, P. Košir, A. Marinšek, U. Šilc, 
B. Šuštar, I. Zelnik.
Zaključili smo obdelavo sukcesijskega niza brezovih 
gozdov v Beli krajini, kjer se ti gozdovi vključujejo v 
sukcesijski niz gabrovih gozdov. V okviru terenskih 
raziskav smo vzorčili brezove gozdove tudi na drugih 
lokalitetah v jugovzhodni Sloveniji, kjer se brezovi 
gozdovi vključujejo tudi v sukcesijske nize bukovih 
gozdov. V nadaljevanju projekta bomo te podatke 
obdelali in ovrednotili.

Krajina v območju poligona Krivolak, naravne da-
nosti, antropogeni vplivi ter možnosti za trajnostni 
razvoj območja (Makedonija) 
Vodja: A. Čarni.
Sodelavci: M. Jarnjak, M. Kostadinovski, P. Košir, 
R. Kušterevska, A. Marinšek, V. Matevski, U. Šilc, 
B. Šuštar, I. Zelnik.
V okviru terenskega dela na poligonu smo opravili 
preliminarne analize, ki so pokazale na raznolikost 
vegetacijskega pokrova poligona. V nadaljevanju smo 
določili nabrani rastlinski material in ga na podlagi 
literaturnih virov ovrednotili, kar predstavlja osnovo za 
delo v prihodnjem letu, ko bomo projekt zaključili.

O. Dežman Jokić

M. Jarnjak

O. Kardoš

dr. P. Košir

S. Kralj Fišer

dr. M. Kuntner
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Ekološke razmere kot osnova za gospodarjenje z 
gozdovi
Vodja projekta: A. Čarni. 
Sodelavci: M. Jarnjak, P. Košir, A. Marinšek, U. Šilc, 
B. Šuštar, I. Zelnik.
V okviru projekta priprave vegetacijskih kart gozdnih 
združb Slovenije 1 : 50.000 smo pripravili in oddali 
list Ljubljana s komentarjem. V vegetacijskem obdobju 
smo opravili terensko kartiranje lista Murska Sobota. 
V jesenskem času pa smo terenske podatke obdelali in 
pripravili karto. Hkrati pa pripravljamo tudi komentar, 
kjer bodo gozdne združbe tudi podrobno opisane. List 
Murska Sobota bo izšel predvidoma v letu 2007. 

Raziskave populacijsko genetskih in rastiščnih 
značilnosti avtohtonega črnega topola (P. nigra L.) 
na obrežnih in poplavnih območjih ter usmeritve za 
njegovo ohranitev
Vodja projekta: G. Božič (Gozdarski inštitut Slove-
nije).
Sodelavci: A. Čarni, I. Dakskobler, P. Košir, 
A. Marinšek, U. Šilc, I. Zelnik.
Raziskovalna skupina bo obdelala sklop »vegetacija«. 
V prvi fazi projekta smo opravili prve terenske oglede 
ob Soči, Savi in Muri ter ugotovili, kje se pojavljajo 
sestoji avtohtonega topola. V nadaljevanju projekta bo-
mo te sestoje popisali in jih vegetacijsko ovrednotili.

Razvoj sistema monitoringov genetske pestrosti v 
naravnih in ogroženih habitatih
Vodja: N. Krajc (Gozdarski inštitut Slovenije).
Sodelavci: A. Čarni, I. Dakskobler, P. Košir, 
A. Marinšek, U. Šilc, I. Zelnik.
Raziskovalna skupina se bo vključila v širši projekt 
varovanja gozdnih genskih virov, ki deluje na osnovi 
resolucij ministrskih konferenc o varovanju gozdov v 
Evropi. Glede na to, da se je projekt začel šele proti 
koncu leta, se bo raziskovalna skupina aktivno vključila 
v njegovo izvajanje v naslednjih fazah izvajanja.

Biodiverziteta Posočja in naravovarstvene aplikacije 
za območja Natura 2000
Vodja projekta: I. Dakskobler.
Sodelavci: V. Babij, M. Culiberg, A. Čarni, T. Čelik, 
B. Čušin, O. Dežman Jokić, B. Drovenik, M. Jarn-
jak, P. Košir, M. Kuntner, A. Marinšek, A. Pirnat, 
A. Seliškar, R. Slapnik, U. Šilc, B. Šuštar, O. Kardoš, 
B. Vreš, I. Zelnik, V. Žagar.
Po standardnih srednjeevropskih metodah smo 
preučevali floro in vegetacijo v različnih delih 
Posočja in skupno naredili več kot 600 florističnih in 
fitocenoloških popisov; okoli 450 smo jih že vnesli v 
podatkovno bazo FloVegSi. Blazinasto rastje in kam-
nita travišča v varstvenem območju na severnem robu 
Trnovskega gozda (Govci) smo uvrstili v dve novi aso-
ciaciji: Primulo carniolicae-Seslerietum calcariae in 
Primulo carniolicae-Caricetum firmae. Opravili smo 
podrobne floristične, vegetacijske in favnistične razis-

kave v podobnih varstvenih (Natura 2000) območjih 
na Banjšicah (Kuk, Sleme, Tlaka, Visoko) in ob Soči 
med Kobaridom in Tolminom. Tam smo pri Kamnem 
našli dve novi vrsti za floro slovenskega dela Julijskih 
Alp: Bolboschoenus yagara in Acalypha virginica. 
Pri podobnih raziskavah v povirju Gačnika med Go-
renjo Trebušo in Vojskim smo popisali sestoje z vrsto 
Eleocharis quinqueflora in sestoje asociacije Gentiano 
asclepiadeae-Molinietum caeruleae ter našli novo 
nahajališče ranljive vrste Trichophorum alpinum. Pri 
raziskavah montanskih travnikov, pašnikov in nekdan-
jih senožeti smo potrdili uspevanje vrste Nigritella rhe-
llicani na Kolovratu in našli novo obsežno nahajališče 
vrste Asphodelus albus nad Rutom v zgornji Baški 
dolini. V različnih delih Posočja smo popisali rastišča 
in nova nahajališča še nekaterih redkih ali ranljivih 
vrst slovenske flore (Triglochin palustre, Typha schu-
ttleworthii, Aristolochia pallida, Myricaria germanica, 
Ophioglossum vulgatum idr.) in favne (Albulina orbitu-
lus, Coenonympha oedippus). V Trenti smo organizirali 
9. mednarodno delavnico Hieracium in ob tem pridobili 
precej podatkov o razširjenosti tega rodu v Posočju. 
Inventarizirali smo favno dnevnih metuljev v doslej 
slabše raziskanih območjih (dolina Soče med Bovcem 
in Tolminom, Kaninsko pogorje, Kambreško, Kanalski 
Kolovrat, doline Bače, Idrijce in Hotenjke, Vojsko) 
in raziskovali njeno vrstno diverziteto na območju 
Banjšic. Številčnost in abundanco vrst na 7 vzorčnih 
ploskvah, izbranih glede na intenziteto antropogene 
rabe, smo vzorčili po standardizirani metodi transekta. 
Opravili smo 56 transektov in zabeležili ca. 80 vrst. 
Pri preučevanju treh od petih vrst mehkužcev (polžev 
Vertigo angustior in Anisus (Disculifer) vorticulus in 
sladkovodne školjke Unio crassus, ki so navedeni v 
Uredbi o posebnih varstvenih območjih (območjih 
Natura 2000) v Posočju smo zbirali material po standar-
dnih metodah. V ekološkem delu smo ovrednotili habi-
tatne tipe, stabilnost območij in ogroženost vrst. Pajke 
in hrošče smo vzorčili na Banjšicah skozi celo sezono 
v 30 talnih etilenglikolskih pasteh na treh ekoloških 
ploskvah (travnik, zaraščanje, gozd). S pelodno anali-
zo vzorcev iz 11 m visokega profila jezerske krede v 
bregu Soče pri Srpenici smo ugotovili le hladnodobno 
vegetacijo (vegetacijo poznega glaciala), medtem ko 
smo v posameznih vzorcih gline iz okolice Kobarida 
ugotovili holocensko vegetacijo (prevladujejo smreka, 
jelka in bukev). 

Kartiranje habitatnih tipov za območje Kras – se-
verni del
Koordinator: B. Čušin.
Sodelavci: V. Babij, A. Čarni, I. Dakskobler, M. Jar-
njak, P. Košir, A. Marinšek, A. Seliškar, U. Šilc, 
B. Vreš, I. Zelnik, V. Žagar.
V prvi fazi projekta smo od naročnika (MOP) prido-
bili ustrezne kartografske podlage in uskladili meje 
raziskovanega območja z infrastrukturnimi objekti in 
mejami habitatov. Na enodnevnem ogledu terena smo 
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se seznanili z metodologijo dela ter naredili seznam 
pričakovanih habitatnih tipov. Terensko delo in obde-
lavo podatkov bomo opravili v letu 2007.

Razvoj informacijskega sistema podatkovnih baz 
naravne nacionalne dediščine
Vodja projekta: D. Baričevič (Biotehniška fakulteta 
Univerze v Ljubljani). 
Vodja projekta na Biološkem inštitutu: B. Vreš.
Sodelavec: A. Seliškar.
Na izbranih lokalitetah Kraškega roba smo v mesecu 
maju po standardni srednjeevropski metodi (Braun-
Blanquet 1964) naredili več fitocenoloških popisov in 
ugotavljali osnovne rastlinske združbe ter po ustaljeni 
metodi florističnega popisovanja naredili floristične 
popise. Terenske podatke (fitocenološke in floristične 
popise) smo vnesli v podatkovno bazo FloVegSi. Na-
birali smo herbarijski material; shranjen je v delovni 
zbirki ZRC. Rastišča smo dokumentirali s fotografski-
mi posnetki. Za vrste Ruta divaricata, Thymus longi-
caulis, Satureja montana subsp. variegata, Anthylis 
vulneraria so ugotovili, da se pojavljajo predvsem v 
združbi Carici humilis-Centaureetum rupestris. Vrsta 
Melissa officinalis je uspevala v združbi Smirnietum 
perfoliatae. Za revidiran sistem deskriptorjev smo 
za skupino vhodnih deskriptorjev pripravili izbor 
habitatnih tipov kot enega izmed kvalifikatorjev za 
oznako rastišča naravne populacije rastlinske vrste. Za 
nadgradnjo informacijskega sistema smo določili nabor 
sistemskih datotek in povezav na podatkovno bazo 
florističnih in vegetacijskih podatkov, ki so potrebne 
za integracijo z drugimi podatkovnimi viri (pedologija, 
ex-situ zbirka).

Filogenija pajkov iz družine Nephilidae kot test 
antagonistične koevolucije spolov
Vodja podoktorskega projekta: I. Dakskobler.
Sodelavec: M. Kuntner.
Prvi rezultati projekta so bili objavljeni v reviji 
Zoologica Scripta. M. Kuntner je s sodelavcema G. 
Aljančičem in C. Haddadom opravil enomesečno te-
rensko delo v Južnoafriški republiki. Raziskovali smo 
vedenjsko ekologijo vrst Clitaetra irenae, Nephilengys 
cruentata, Nephila senegalensis, N. fenestrata ter našli 
nekaj novih vrst pajkov, npr. iz rodu Meta. Material je v 
DNK in morfološki obdelavi. Nadaljevali smo zbiranje 
sveže prezerviranega materiala pajkov za analizo DNK; 
pridobili smo ga iz Avstralije, Afrike in JV Azije. V 
partnerskem laboratoriju v sodelovanju s P. Trontljem 
in S. Kralj - Fišer poteka DNK-izolacija ter PCR.

Pomen intraspecifične vedenjske plastičnosti za 
sistematiko živalskih skupin
Mlada raziskovalka: S. Kralj - Fišer.
Mentor: M. Kuntner.
S. Kralj - Fišer je pripravila končne popravke izvirnega 
znanstvenega članka, ki je v tisku za revijo Hormones 
and Behavior. Napisala je članek »Expression of be-

havioural syndromes in free-roaming greylag ganders: 
behaviour, proximate mechanisms and reproductive 
success parameters«, ki je bil poslan v recenzijo. So-
delovala je pri izolaciji in pomnoževanju (PCR) DNK 
za molekularno filogenijo pajkov družine Nephilidae 
ter pri merjenju in analizi parametrov za članek o pla-
stičnosti arhitekture mrež pajkov vrst Nephila clavipes 
in Eriophora fuliginea.

Pomen južnih leg za biodiverziteto krešičev (Carabi-
dae) in kratkokrilcev (staphylinidae) Slovenije
Doktorandka: A. Pirnat.
Mentor: B. Drovenik.
Zaradi porodniškega dopusta je prišlo do zastoja iz-
vedbe zaključnega dela doktorske naloge.

6. okvirni program, projekt EuMon 
(Evropske metode monitoringa in nadzora za vrste 
in habitatne tipe, ki so v interesu zveze = EU-wide 
monitoring methods and systems of surveillance for 
species and habitats of Community interest)
Vodja projekta na Biološkem inštitutu: A. Seliškar 
(koordinator delovnega sklopa 3 – Habitati).
Sodelavki: V. Babij, T. Čelik.
Namen projekta je priprava pregleda metod moni-
toringa vrst in habitatnih tipov v Evropi, primerjava 
učinkovitosti in uvajanje novih metod za spremljanje 
omrežja NATURA 2000 in doseganje cilja za zmanj-
šanje upadanja biodiverzitete do leta 2010. V drugem 
letu izvajanja projekta smo koordinirali delo delov-
nega sklopa Habitati – zbiranje in vrednotenje metod 
monitoringa, v okviru delovnega sklopa Nacionalne 
obveznosti in mreže habitatov smo sodelovali pri te-
stiranju in razvijanju metod za določitev nacionalnih 
obveznosti za preživetje vrst. Udeležili smo se plenarne 
delavnice v Vilniusu (Litva) in delovnega sestanka v 
Berlinu (Nemčija).

Taksonomske, horološke in fitocenološke raziskave 
skupin Hieracium villosum in H. bifidum (Com-
positae) v Češki republiki in Sloveniji (BI-CZ/05-
06/029)
Vodji projekta: B. Vreš (Slovenija), J. Chrtek (Češka).
Sodelavci: V. Babij, B. Surina, V. Zavadil.
V Sloveniji je poznavanje taksonomije, razširjenosti, 
ekologije in evolucije vrstno obsežnega in taksonom-
sko izjemno zahtevnega rodu škržolic (Hieracium) 
razmeroma skromno, čeprav navaja Mayer (1952) za 
slovensko ozemlje 380 taksonov (po monografiji rodu, 
Zahn 1921–1923). V drugem letu izvajanja dveletnega 
dvostranskega projekta smo determinirali in revidirali 
večino herbarijskega materiala tega rodu, shranjenega 
v herbarijski zbirki Biološkega inštituta. Izbrani sku-
pini H. villosum in H. bifidum se v majhnih, izoliranih 
populacijah pojavljata na Češkem, v Sloveniji je prva 
skupina dokaj redka, druga pa je razmeroma široko 
razširjena in morfološko variabilna. Primerjava podat-
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kov razširjenosti slovenskega in češkega območja bo 
pomemben prispevek k razumevanju poledenodobnih 
migracij v Evropi. Na terenu smo zbirali živi material 
za presaditev na eksperimentalne grede, material za 
molekularne analize, herbarijski material za inštitutsko 
zbirko ter s popisi flore in vegetacije zbirali podatke o 
razširjenosti in ekologiji vrst. 

ASTRALE – Spremljanje in tehnična podpora 
projektov programa LIFE (Assistance & technical 
support for the tasks related to actions under the 
LIFE programme)
Sodelavec: A. Seliškar (v okviru skupine ASTRALE-
ILE s sedežem v Bratislavi).
Za potrebe Evropske komisije smo spremljali izvajanje 
osmih slovenskih projektov LIFE – narava ter nudili 
tehnično in strokovno pomoč pri njihovi izvedbi. Skla-
dno s standardiziranimi normativi smo opravili revizijo 
projektnih prijav in poročil, tiskanih gradiv in druge 
dokumentacije ter organizirali delavnice, razgovore, 
terenske oglede in svetovanja. Udeležili smo se izobra-
ževalnega tečaja v Nitri (Slovaška) in rednega letnega 
sestanka skupine ASTRALE v Bruslju (Belgija). 

Ekološke raziskave evropskih ogroženih vrst metu-
ljev (Lepidoptera) v Sloveniji in na Madžarskem, s 
poudarkom na vrstah iz seznama NATURA 2000 
(BI-HU/05-06/03) 
Vodji projekta: T. Čelik (Slovenija), L. Ronkay (Ma-
džarska).
Sodelavci: S. Gomboc, B. Vreš, B. Surina, L. Peregovits, 
Z. Bálint, A. Kun, F. Kassai, A. Körösi.
Proučevali smo ovipozicijo in razvoj gosenic do hi-
bernacije (in situ, laboratorijski eksperimenti) vrste 
Coenonympha oedippus ter nabrali material (odrasle 
osebke) za genetske raziskave (analiza in primerjava 
DNK- sekvenc, encimska elektroforeza) slovenskih 
in madžarskih populacij omenjene vrste. Rezultati 
raziskav populacijske ekologije vrste C. oedippus v 
Sloveniji in na Madžarskem so v fazi analize podatkov, 
del razultatov je v pripravi za objavo.

Primerjava nekaterih gozdnih in negozdnih ekosiste-
mov v Sloveniji in na Hrvaškem (SLO-HR/5-2004)
Vodji: A. Čarni (Slovenija), J. Franjić (Hrvaška). 
Sodelavci: P. Košir, A. Marinšek, U. Šilc, Ž. Škvorc, 
I. Zelnik.
Zaključili smo obdelavo in primerjavo gozdnih robov 
med Slovenijo in Hrvaško in ugotovitve objavili. 
Nadaljevali smo analizo sestojev gozdnih posek, kjer 
dominira vrsta Telekia speciosa.

Enoletne rastlinske vrste na pašnikih na prehodu 
med evrosibirsko-severnoameriško in mediteransko 
regijo
Vodji projekta: A. Čarni (Slovenija), V. Matevski 
(Makedonija).
Sodelavec: M. Kostadinovski.

Dodatno smo vzorčili vegetacijo, kjer dominira vr-
sta Cistus incanus agg., in sicer Cistus incanus ssp. 
incanus na območju listopadne vegetacije ter Cistus 
incanus ssp. creticus na območju zimzelene vegetacije 
na obalah Egejskega morja. Na podlagi lastnosti rastlin 
smo ugotovili, da so najbolj neugodne razmere na rasti-
ščih, kjer dominira Cistus incanus ssp. incanus.

Analiza sukcesije in strukturnih sprememb med 
obnovo vegetacije na rastišču gozdov vrste Pinus 
brutia po požaru
Vodja projekta: A. Čarni (Slovenija), A. Kavagacy 
(Turčija).
Sodelavci: P. Košir, A. Marinšek, U. Šilc, I. Zelnik.
V prvi fazi projekta smo zbrali literaturne vire, ki 
nam bodo omogočili pravilno vzorčenje in obdelavo 
vegetacije v naslednjih letih.

Biodiverziteta plevelne flore in vegetacije in spremem-
be agroekosistema (SLO–SČG)
Vodja projekta: U. Šilc (Slovenija), S. Vrbničanin 
(Srbija).
Sodelavci: S. Ačić, D. Božić, A. Čarni, Z. Dajić Ste-
vanović.
Zbrali smo vso obstoječo literaturo o plevelni vege-
taciji (podrazreda Violenea arvensis) z raziskovanega 
območja (jugovzhodna Evropa). V podatkovno bazo 
smo vnesli 4130 popisov, nekaj tudi še neobjavljenih. 
Popisom smo določili tudi nadmorsko višino (kjer je 
bilo potrebno) in fitogeografsko lokacijo. S tem je 
pripravljalna faza podatkov končana. Po stratifikaciji 
podatkov bomo pričeli s statističnimi obdelavami.

Inventarizacija značilnih vrst polžev na območju 
Trbojskega jezera 
(Projekt: INTERREG III A: Doživetja narave ob 
jezeru)
Vodja: R. Slapnik.
V šestih intenzivnih terenskih dnevih smo raziskali in 
vzeli talne vzorce na najznačilnejših mestih ob jezeru, 
v gozdnem in travnem pasu okrog jezera in nad sotesko 
Zarice. Za drobne vrste smo vzeli vzorce tal, ki so 
obsegali 2–4 dm3 prsti. S selektivnim sejanjem smo 
izločili polžje hišice. Večjemu številu pobranih talnih 
vzorcev smo pridali še nekaj večjih polžev, ki smo jih 
nabrali posamično pod trohnečimi ostanki dreves, pod 
kamni, v podrasti, po deblih dreves, na konglomera-
tnih stenah v soteski Zarice in na betonskih zidovih 
ob hišah. Določili smo vrstno sestavo in številčnost 
organizmov na posameznih najdiščih in ugotavljali 
ohranjenost naravnega stanja.

Inventarizacija izbranih rastlinskih vrst na območju 
Trbojskega jezera 
(Projekt: INTERREG III A: Doživetja narave ob 
jezeru)
Vodja: I. Zelnik. 
Sodelavec: A. Čarni.
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V juniju in juliju smo po standardni srednjeevrop-
ski metodi popisali vegetacijo skalnih razpok v 
kanjonu Save med Bregom in Prašami. Našli smo 
okrog 100 vrst semenovk in praprotnic, ki uspevajo 
na teh rastiščih. Vegetacijske popise smo obdelali z 
multivariatnimi analizami in na osnovi rezultatov 
izdelali sintezno tabelo. Tako smo definirali posame-
zne vegetacijske tipe in izvedli klasifikacijo popisov. 
Dobili smo pregled nad različnimi tipi vegetacije, ki 
uspevajo na rastiščih z različno mikroklimo. Posebej 
smo preučili stanje za vrsto Leontopodium alpinum 
(planika), ki še vedno uspeva v kanjonu, in sicer nje-
no razširjenost, številčnost in vitalnost. Izdelali smo 
tudi karto razširjenosti planike in vegetacije skalnih 
razpok v merilu 1 : 2.500, na kateri smo prikazali tudi 
ranljivost območja. 

Biodiverziteta, sistematika in evolucija pajkov mre-
žarjev (SLO–ZDA)
Vodja projekta: M. Kuntner (Slovenija), J. A. Cod-
dington (ZDA).
Objavili smo revizijo pajkov poddružine Clitaetrinae, 
oddali v recenzijo revizijo rodu Nephilengys ter napi-
sali rokopis o filogeniji pajkov družine Nephilidae. V 
pripravi imamo še rokopis o spolni evoluciji pajkov 
družine Nephilidae, rokopis o sistematiki družine De-
inopidae ter rokopis o biodiverziteti pajkov Gvajane.

Natura 2000 – Biogeografski seminar za celinsko 
regijo (predlogi novih članic EU: Slovenija, Poljska, 
Češka): Stališča za metulje (Lepidoptera) 
Pripravljavec (izdelovalec): različne nevladne nara-
vovarstvene organizacije ter Ministrstvo RS za okolje 
in prostor.
Sodelavci: T. Čelik, R. Verovnik.
Izdelali smo strokovne predloge in utemeljitve za 
Natura 2000 območja za metulje (Lepidoptera) v 
celinski regiji Slovenije (popravki in dopolnitve k 
Uredbi o posebnih varstvenih območjih – območjih 
Natura 2000, Ur. l. RS, št. 49/2004, 110/2004), ki so 
bile predstavljene kot predlog nevladnih organizacij 
iz Slovenije na Biogeografskem seminarju za celinsko 
regijo na Češkem (26.–28. 4.).

Natura 2000 – Biogeografski seminar za celinsko 
regijo (predlogi novih članic EU: Slovenija, Poljska, 
Češka): Stališča za gozdove 
Pripravljavec (izdelovalec): različne nevladne nara-
vovarstvene organizacije ter Ministrstvo RS za okolje 
in prostor.
Sodelavci: A. Čarni, P. Košir, A. Marinšek, U. Šilc, 
I. Zelnik.
Izdelali smo strokovne predloge in utemeljitve za 
Natura 2000 območja za gozdne združbe v celinski 
regiji Slovenije, ki so bile predstavljene kot predlog 
nevladnih organizacij iz Slovenije na Biogeografskem 
seminarju za celinsko regijo.

Operativni program in akcijski načrt ohranjanja 
biotske raznovrstnosti s programom upravljanja Na-
tura 2000 območij 2007–2013 (OPAN, različica 1.3)
Pripravljavec (izdelovalec): Ministrstvo RS za okolje 
in prostor.
Sodelavci: T. Čelik, B. Čušin, A. Pirnat, R. Slapnik.
Napisali smo strokovne pripombe in popravke k uvod-
nemu delu dokumenta OPAN ter predloge in smernice 
za nadaljnje sodelovanje z omenjenim ministrstvom 
in jih uradno posredovali na Ministrstvo za okolje in 
prostor.

Mehkužci (Mollusca) v jezerski kredi pri Mlinem v 
Blejskem jezeru. V: Razstava meča. 
Sodelavec: R. Slapnik.
Sodeloval je pri tekstovni pripravi razstave, ki jo pri-
pravlja Gorenjski muzej Kranj.

DRUGO DELO In DEjAVnOSTI

• V. Babij, A. Čarni, I. Dakskobler, M. Culiberg, M. 
Kuntner so člani uredniškega odbora revije hac-
quetia.

• A. Čarni je član uredniških odborov revij Biologia, 
Fitosociologia, hladnikia, Glasnik Zemaljskog 
muzeja BiH, Godišnji zbornik; član senata Šole 
za vinogradništvo in vinarstvo v študijskem letu 
2006/2007 na Univerzi v Novi Gorici. Bil je član 
komisije za oceno in zagovor doktorata Željka 
Škvorca, Šumarski fakultet, Zagreb, 24. 7.

• T. Čelik je bila vršilka dolžnosti glavnega urednika 
revije Hacquetia (do 17. 2.) in je članica uredniške-
ga odbora revije Acrocephalus.

• I. Dakskobler je bil član uredniškega odbora Ba-
škega zbornika in je član uredniškega odbora revije 
hladnikia.

• A. Seliškar je član uredniškega odbora revije Pro-
teus. Bil je član komisije za pripravo in izvedbo 
tekmovanja iz biologije za učence osnovnih šol; 
sodelovanje na državnem tekmovanju, Ljubljana, 
8. 12.

• R. Slapnik je bil član komisije za oceno in zago-
vor magisterija Karle Fabrio, Zoologijski zavod, 
Prirodno-matematički fakultet, Zagreb, Hrvaška. 
Udeležil se je 2. sestanka partnerjev projekta Do-
živetja narave ob jezeru, Kranj, 31. 1. 

• U. Šilc je glavni urednik revije Hacquetia.
• B. Vreš je tehnični urednik in član uredniškega 

odbora revije Acta Biologica Slovenica.

KnjIžnICA In DOKUMEnTACIjA

V letu 2006 se je knjižni fond povečal za 470 enot: za 
177 enot periodike in 293 knjig (nakupi, zamenjave, 
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darila). Vzpostavljenih je bilo pet novih zamenjav za 
revijo Hacquetia. Izposojenih je bilo 821 knjig.

PUbLIKACIjE InšTITUTA

• Hacquetia 5/1, 5/2. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC 
SAZU, 1–134, 135–235 str.

• Lojze Marinček, Andraž Čarni, Petra Košir, Ale-
ksander Marinšek, Urban Šilc, Igor Zelnik, Komen-
tar k vegetacijski karti gozdnih združb Slovenije 1 
: 50.000 – list Ljubljana. Ljubljana: Založba ZRC, 
ZRC SAZU, 131 str.

• Lojze Marinček, Andraž Čarni, Marjan Jarnjak, 
Petra Košir, Aleksander Marinšek, Urban Šilc, Igor 
Zelnik, Vegetacijska karta gozdnih združb Slovenije 
1 : 50.000 – list Ljubljana. Karta in zgoščenka. 
Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU. 

• 9th International Hieracium Workshop, Trenta (Ju-
lian Alps), Slovenia, 6.–11. 9. Abstracts of lectures 
and posters, Jovan Hadži Institute of Biology, 
Scientific Research Centre SASA. Ur. Branko Vreš, 
Valerija Babij. Ljubljana: Založba ZRC, 40 str.

• Boško Čušin, Rastlinstvo Breginjskega kota. Lju-
bljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 198 str.

ZnAnSTVEnI SESTAnKI

• 9th International Hieracium Workshop. Organizacij-
ski odbor: V. Babij, B. Vreš, V. Žagar, I. Dakskobler. 
Trenta, 6.–11. 9.

ObISKI nA InšTITUTU

• Dr. Mladen Kučinić, Prirodoslovno-matematički 
fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvaška, 23. 2.

• Ivana Kosić-Vitasović, Agronomski fakultet, Za-
greb, Hrvaška, 13.–24. 3.: vegetacija suhih travišč 
v Istri. 

• Doc. dr. Željko Škvorc, Šumarski fakultet, Zagreb, 
Hrvaška, 13.–19. 3., 10.–13. 5, 21.–22. 12.: razi-
skave gozdne vegetacije Dilja.

• Mag. Martina Šašić, Hrvatski prirodoslovni muzej, 
Zagreb, Hrvaška, 14. 3. 

• Monika Papp, 24.–26. 7.: raziskave gozdnih robov.
• Prof. dr. Vlado Matevski, prof. dr. Mitko Kostadino-

vski, Prirodoslovno-matematički fakultet, Skopje, 
Makedonija, 20.–31. 8.: raziskave vegetacije.

• Željka Modrić, Borut Kružić, Prirodoslovni muzej 
Rijeka, Hrvaška, 12. 10.: raziskave flore in vege-
tacije.

• Marijana Novaković, Šumarski fakultet, Univerzitet 
u Beogradu, 11.–15. 11.: klasifikacija vegetacije.

• Prof. dr. Sava Vrbničanin, mag. Dragana Božić, 
Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Beogradu, 
13.–17. 11.: raziskave plevelne vegetacije.

• Bent Jepsen, LIFE-NAT Coordinator, Astrale GEIE 
– Central Team, Bruselj, Belgija, 17. 11.: evalvacija 
projektov.

• Dr. Frédéric Marin, »Biogéosciences« Université 
de Bourgogne, Dijon, Francija, 28. 11.

• Dr. Tadej Dolenec, Katedra za mineralogijo in 
ekonomsko geologijo, Oddelek za geologijo, 
Naravoslovnotehniške fakultete Univerze v Lju-
bljani, 28. 11.

• Dr. Davorin Medakovič, Institut »Ruđer Bošković« 
Zavod za istrazivanje mora Rovinj, Rovinj, Hrvaška, 
28. 11. 

DOKTORSKA In MAGISTRSKA DELA

Aleksander Marinšek
Ekološke, floristične in sestojne razlike med gospo-
darjenimi in negospodarjenimi gozdovi na rastišču 
asociacije Bazzanio trilobatae-Abietetum albae 
Wraber (1953) 1958. Biotehniška fakulteta Univerze 
v Ljubljani, 12. 6. – magistrsko delo.

PREDAVAnjA, REfERATI In DRUGI jAVnI 
nASTOPI

Valerija Babij
• Hieracium taxa of the Soča valley (Slovenia, Julian 

Alps). Skupaj z B. Vrešem, I. Dakskobler, B. Suri-
na, 9th International Hieracium Workshop, Trenta, 
6.–11. 9. 

• Excursion (3): Visit of Botanical garden Juliana, 
Spring of Soča river and the Vršič saddle. Skupaj z 
B. Vrešem, 9th International Hieracium Workshop, 
Trenta, 10. 9.

• Predstavitev raziskovalne dejavnosti BIJH na 
kraških območjih. International Workshop on 
Long-Term Ecological Studies in Karst, Postojna, 
Slovenija. 21.–24. 10.

Metka	Culiberg
• Faciesni model holocenskega klastičnega pale-

olehnjaka pri Bledu. Skupaj z A. Koširjem, A. 
Horvatom, I. Rižnarjem, T. Verbičem, N. Zemljak, 
2. slovenski geološki kongres, Idrija, 26.–28. 9.

• Deformacije kvartarnih sedimentov pri Bledu. 
Skupaj s T. Verbičem, I. Rižnarjem, A. Koširjem, 
A. Horvatom, 2. slovenski geološki kongres, Idrija, 
26.–28. 9. 

• Zgodovina negozdne vegetacije na Primorskem 
Krasu na osnovi palinoloških in kartografskih 
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prikazov. Skupaj z M. Kaligaričem, Srečanje slo-
venskih botanikov, Ljubljana, Biološko središče, 
18. 11. 

andraž	čarni
• Problems of classification of the noble hardwood 

forests. Skupaj s P. Košir, Aktuális flóra és vege-
tátiókutatás a Kárpát-medenében VII. országos 
konferencia, Debrecen, Madžarska, 24.–26. 2.

• Changes in floristic composition of weed vegetation 
in central Slovenia in the last 60 years. Skupaj z U. 
Šilcem, 16th Workshop European Vegetation Survey, 
Catania, Italija, 24.–27. 3.

• Revegetation of roadside slopes using different seed 
mixtures. Skupaj s P. Košir, U. Šilcem in I. Zelni-
kom, International Workshop of the Specialist group 
»Restoration ecology«, Freising-Weihenstephan, 
Nemčija, 30. 3.–1. 6.

• Cistus incanus dominated communities in the 
Southern Balkans. Skupaj z V. Matevskim in U. 
Šilcem. 4th Balkan Botanical Congress, Sofija, 
Bolgarija, 20.–26. 6.

• Diversity of noble hardwood forests in Southeastern 
Europe. Skupaj s P. Košir, 4. slovenski simpozij o 
rastlinski biologiji z mednarodno udeležbo, Ljublja-
na, 12.–15. 9.

• Patterns of plant traits in trampled vegetation along 
climatic gradient in Europe. Skupaj z U. Šilcem, 4. 
slovenski simpozij o rastlinski biologiji z mednaro-
dno udeležbo, Ljubljana, 12.–15. 9.

tatjana	čelik
• Razširjenost in značilnosti habitata vrste Proterebia 

afra (Fabricius, 1787) (Lepidoptera, Satyirinae) 
na Hrvaškem. Skupaj z V. Zakšek, B. Vrešem in R. 
Verovnikom, 1. slovenski entomološki simpozij, 
Ljubljana, 4.–5. 11.

Boško	čušin
• Obrečni prostor je občutljivo življenjsko okolje. 

Intervju za revijo Epicenter Kobarid., letn. 7, št. 5, 
str. 20–22. 

• Antropogeni vplivi na obrečne fitocenoze v Posočju. 
Predavanje, Občina Tolmin, 23. 2. 

• Vpliv človeka na reke v Posočju. Intervju, Radio 
Alpski val, Kobarid, 2. 3.

• Rastlinstvo Breginjskega kota. Predstavitev knjige 
in tiskovna konferenca, Dom Andreja Manfrede, 
Kobarid, 21. 9.

• Intervju ob izidu knjige Rastlinstvo Breginjskega 
kota, Radio Alpski val, Kobarid, 21. 9.

• Rastlinstvo Breginjskega kota. Predavanje, Bota-
nični vrt Ljubljana, 22. 11.

igor Dakskobler
• Hieracium taxa of the Soča valley (Slovenia, Julian 

Alps). Skupaj z B. Vrešem, V. Babij, B. Surina, 9th 
International Hieracium Workshop, Trenta, 8. 9. 

• Excursion (2) – The Soča valley: Trenta to Bovec 
(Čezsoča), Waterfall Boka, Mt. Kolovrat. 9th Inter-
national Hieracium Workshop, Trenta, 9. 9.

• Floristične novosti iz slovenskega dela Julijskih Alp 
in Trnovskega gozda. Srečanje slovenskih botani-
kov, Ljubljana, Biološko središče, 18. 11. 

• Predstavitev knjige Boška Čušina Rastlinstvo 
Breginjskega kota, Srečanje slovenskih botanikov, 
Ljubljana, Biološko središče, 18. 11. 

Petra Košir
• Problems of classification of the noble hardwood 

forests. Aktuális flóra és vegetátiókutatás a Kárpát-
medenében VII. országos konferencia, Debrecen, 
Madžarska, 24.–26. 2.

• Revegetation of roadside slopes using different seed 
mixtures. Skupaj z A. Čarnijem, U. Šilcem in I. 
Zelnikom, International Workshop of the Specialist 
group »Restoration ecology«, Freising-Weihen-
stephan, Nemčija, 30. 3.–1. 6.

• Diversity of noble hardwood forests in Southeastern 
Europe. Skupaj z A. Čarni, 4. slovenski simpozij o 
rastlinski biologiji z mednarodno udeležbo, Ljublja-
na, 12.–15. 9.

Matjaž	Kuntner
• Phylogenetic evidence for antagonistic co-evolution 

of sexes in nephilid spiders. 23th European Collo-
quium of Arachnology (Spider Sex Symposium), 
Sitges Barcelona, Španija, 3.–8. 9.

Aleksander Marinšek
• Floristic and ecological differences between 

managed forest and forest reserves stands of the 
association Bazzanio trilobatae-Abietetum albae 
Wraber (1953) 1958. 4. slovenski simpozij o ra-
stlinski biologiji, Društvo za rastlinsko fiziologijo 
Slovenije, Ljubljana, 12.–15. 9.

Aljoša Pirnat
• Saproxylic beetles within NATURA 2000 in Slo-

venia – current status. Skupaj z G. Kalanom, 4th 
Symposium and Workshop on the Conservation of 
Saproxylic Beetles, Vivoin, Francija, 27.–29. 6.

• Predstavitev publikacije: Brelih, S., Drovenik, B., 
Pirnat, A. 2006: Gradivo za favno hroščev (Cole-
optera) Slovenije, 2. prispevek – Cerambycidae, 
Slovensko entomološko društvo Štefana Michielija 
v Ljubljani, 20. 12.

Rajko	slapnik	
• Školjke v mulju Perniškega jezera v bližini Mari-

bora. Rešena školjka prinese zadoščenje. Intervju 
v dnevniku Večer (avtor: Jasna Kovačič), 31. 7.

• Subterranean and spring snails (Mollusca: Gastro-
poda) From Gorjanci and Žumberačka Gora. Pre-
davanje, 9. hrvaški biološki kongres z mednarodno 
udeležbo, Rovinj, Hrvaška, 23.–29. 9.
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• Podzemeljski svet Kamniške jame. Intervju na ra-
dijskem programu Murski val, 7. 10.

Urban Šilc
• Changes in floristic composition of weed vegetation 

in central Slovenia in the last 60 years. Skupaj z 
A. Čarnijem, 16th Workshop European Vegetation 
Survey, Catania, Italija, 24.–27. 3.

• Cistus incanus dominated communities in the 
Southern Balkans. Skupaj z A. Čarnijem in V. 
Matevskim, 4th Balkan Botanical Congress, Sofija, 
Bolgarija, 20.–26. 6.

• Revegetation of roadside slopes using different seed 
mixtures. Skupaj z A. Čarnijem, P. Košir in I. Zelni-
kom, International Workshop of the Specialist group 
»Restoration ecology«, Freising-Weihenstephan, 
Nemčija, 30. 3.–1. 6.

• Patterns of plant traits in trampled vegetation along 
climatic gradient in Europe. Skupaj z A. Čarnijem, 
4. slovenski simpozij o rastlinski biologiji z med-
narodno udeležbo, Ljubljana, 12.–15. 9.

Branko Vreš
• Hieracium taxa of the Soča valley (Slovenia, Julian 

Alps). Skupaj z V. Babij, I. Dakskobler, B. Surina, 
9th International Hieracium Workshop, Trenta, 
6.–11. 9. 

• Excursion (3): Visit of Botanical garden Juliana, 
Spring of Soča river and the Vršič saddle. Skupaj 
z V. Babij, 9th International Hieracium Workshop, 
Trenta, 10. 9.

• Predstavitev raziskovalne dejavnosti BIJH. Interna-
tional Workshop on Long-Term Ecological Studies 
in Karst, Postojna, 21.–24. 10.

igor Zelnik
• Revegetation of roadside slopes using different 

seed mixtures. Skupaj z A. Čarnijem, P. Košir in 
U. Šilcem, GfÖ Specialist Group for Restoration 
Ecology, Technische Universität München, Frei-
sing-Weihenstephan, Nemčija, 30. 3.–1. 4.

• Wet meadow communities and environmental gra-
dients. Društvo za rastlinsko fiziologijo Slovenije, 
4. slovenski simpozij o rastlinski biologiji z med-
narodno udeležbo, Ljubljana, 12.–15. 9. 

RAZISKOVALnO DELO V TUjInI, šTUDIjSKI 
ObISKI In POTOVAnjA

Valerija Babij 
• Institute of Ecology of Vilnius University, Vilnius, 

Litva, 5.–11. 6.: EuMon, plenarna delavnica pro-
jekta 6. evropskega okvirnega programa. 

andraž	čarni
• Prirodoslovno-matematički fakultet, Skopje, Ma-

kedonija, 21.–30. 4.: raziskave vegetacije. 

• Prirodoslovno-matematički fakultet, Skopje, Ma-
kedonija, 5.–9. 6.: flora, vegetacija in habitati na 
vojaškem poligonu Krivolak v Makedoniji. 

tatjana	čelik
• Otok Pag, obalni pas med Zadrom in Šibenikom 

ter obalno zaledje, Novigrad–Benkovac–Vransko 
jezero, Hrvaška, 27. 4.–3. 5.: terenske raziskave. 

Petra Košir
• Prirodoslovno-matematički fakultet, Skopje, Ma-

kedonija, 5.–9. 6.: flora, vegetacija in habitati na 
vojaškem poligonu Krivolak v Makedoniji. 

Matjaž	Kuntner
• Južnoafriška republika, 4. 4.–8. 5.: terensko delo. 
• Smithsonian Institution, Washington DC, ZDA, 15. 

9.–2. 10.: sistematika pajkov nefilidov, študijski 
obisk.

andrej	seliškar
• Nitra-Bratislava, Slovaška, 11.–14. 1.: delavnica 

Evalvacija projektov ASTRALE.
• Darova, Češka Republika, 26.–24. 4.: Biogeografski 

seminar za celinsko regijo, vabljen od Direktorata 
za okolje pri Evropski komisiji kot neodvisen izve-
denec za presojo predlogov za uvrstitev habitatnih 
tipov v omrežje Natura 2000.

• Institute of Ecology of Vilnius University, Vilnius, 
Litva, 5.–11. 6.: EuMon, plenarna delavnica projek-
ta 6. evropskega okvirnega programa.

• Bruselj, Belgija, 22.–23. 11.: letni sestanek projekta 
ASTRALE, predstavitev rezultatov.

• Department of Biodiversity Dynamics, Berlin, 
Nemčija, 13.–15. 12.: udeležba in predstavitev 
rezultatov vsebinskega sklopa »Habitati – metode 
monitoringa« v projektu 6. evropskega okvirnega 
programa EuMon.

Rajko	slapnik	
• Celovec, Avstrija, 1. 7.: Čezmejna delavnica »Do-

bre prakse pri razvoju sonaravnih dejavnosti na 
jezerih«.

• Črna gora, 28. 9.–3. 10.: malakološke raziskave. 
• Institut »Ruđer Bošković« Zavod za istraživanje mo-

ra Rovinj, Rovinj, Hrvaška, 28. 11.: študijski obisk. 
• Hrvatski prirodoslovni muzej, Zagreb, Hrvaška, 29. 

11.: študijski obisk.
• Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno matematički 

fakultet, Biološki odsjek, Zagreb, Hrvaška, 30. 11.: 
študijski obisk. 

Urban Šilc
• Prirodoslovno-matematički fakultet, Skopje, Ma-

kedonija, 5.–9. 6.: Flora, vegetacija in habitati na 
vojaškem poligonu Krivolak v Makedoniji.

• Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Beogradu, 
24.–30. 9.: raziskave plevelne vegetacije.
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Branko Vreš
• Internationale-CLUSIUS Forschunggesellschaft, 

Güssing, Avstrija, 13. 5.: sestanek in predavanje.

igor Zelnik
• Prirodoslovno-matematički fakultet, Skopje, Ma-

kedonija, 5.–9. 6.: flora, vegetacija in habitati na 
vojaškem poligonu Krivolak v Makedoniji.

PEDAGOšKO DELO

andraž	čarni
• Botanika. Predavanja, vaje in terensko delo v okviru 

programa Vinogradništvo in vinarstvo, Univerza v 
Novi Gorici.  

andrej	seliškar
• Botanika pri naravoslovju in biologiji: Ruderalno 

rastlinstvo. Seminar (organizatorja: Zavod RS za 
šolstvo in Osnovna šola Pod goro, Slovenske Ko-
njice), Slovenske Konjice, 26.–27. 5.

Branko Vreš
• Botanika pri naravoslovju in biologiji: Ruderalno 

rastlinstvo. Seminar (organizatorja: Zavod RS za 
šolstvo in Osnovna šola Pod goro, Slovenske Ko-
njice), Slovenske Konjice, 26.–27. 5.

MEnTORSTVO

igor Dakskobler je bil somentor magistrandu Juriju 
Rozmanu.

Matjaž	Kuntner	 je bil mentor doktorandki Simoni 
Kralj Fišer.

Aljoša Pirnat je bila mentorica magistrandoma Marku 
Sameji in Gregorju Kalanu.

Rajko	 slapnik je bil mentor magistrandki Vesni 
Štamol (Hrvatski prirodoslovni muzej, Zagreb, Hr-
vaška), somentor Ambrožu Kregarju, Tjaši Pogačnik 
in Andreju Ručigaj (raziskovalna naloga Vode južnih 
Kamniško-Savinjskih Alp v okviru Gibanja znanost 
mladini, Šolski center Rudolf Maister Kamnik).

IZbRAnA bIbLIOGRAfIjA, vir: vzajemna baza podatkov CObISS/CObIb

članKi	in	DRuGi	sestavni	Deli

izvirni	znanstveni	članek

BRELIH, Savo, DROVENIK, Božidar, PIRNAT, Aljoša. 
Gradivo za favno hroščev (Coleoptera) Slovenije = 
Material for the Beetle Fauna (Coleoptera) of Slo-
venia. 2. prispevek, 2nd contribution, Polyphaga: 
Chrysomeloidea (= Phytophaga): Cerambycidae. 
Scopolia, 2006, no. 58, str. 1–442, ilustr. 

ČUŠIN, Boško, DAKSKOBLER, Igor. Phytosociological 
analysis of pioneer woods on abandoned meadows 
in the Breginjski kot (Western Slovenia). Hacquetia, 
2006, letn. 5, št. 2, str. 177–191, zvd., graf. prikazi, 
tab. 

DAKSKOBLER, Igor. Asociacija Rhodothamno-Larice-
tum (Zukrigl 1973) Willner & Zukrigl 1999 v Julijskih 
Alpah = The association Rhodothamno-Laricetum 
(Zukrigl 1973) Willner & Zukrigl 1999 in the Julian 
Alps. Razpr. – Slov. akad. znan. umet., Razr. naravosl. 
vede, 2006, 47, 1, str. 117–192, ilustr., tab. 

DAKSKOBLER, Igor. Calcareous open sedge swards 
and stony grasslands (Seslerietalia caeruleae) on the 
northern edge of the Trnovski gozd plateau (the Di-
naric Mountains, western Slovenia). Hacquetia, 2006, 
letn. 5, št. 1, str. 73–112, graf. prikazi., tab., zvd. 

DAKSKOBLER, Igor. Prispevek k poznavanju gozdne 
vegetacije Krasa (jugozahodna Slovenija). Ann, Ser. 
hist. nat., 2006, letn. 16, št. 1, str. 57–76, ilustr. 

DROVENIK, Božidar. Hrošči rilčkarji (Coleoptera, 
Curculionidea) Kamniško-Savinjskih Alp. Kamniški 
zb., 2006, letn. 18, str. 239–253, ilustr. 

FRANJIĆ, Josip, ČARNI, Andraž, ŠKVORC, Željko, 
ŠILC, Urban. Vegetacija šumskih rubova u sjever-
noj Hrvatskoj = Vegetation of forest fringes of the 
northern Croatia. Glas. šumske pokuse, Poseb. izd., 
2006, 5, str. 277–287, zvd., graf. prikazi. 

FRANJIĆ, Josip, ŠKVORC, Željko, ČARNI, Andraž. Ra-
sprostranjenost panonskoga crnog gloga (Crataegus 
nigra Waldst. et Kit.) u Hrvatskoj i njegov značaj u 
formiranju vegetacije šumskih rubova = Distribution 
of Crataegus nigra Waldst. et Kit. in Croatia and its 
importance for forest edge vegetation formation. 
Šumar. list, 2006, letn. 130, št. 1–2, str. 3–8, ilustr., 
graf. prikazi. 

KALIGARIČ, Mitja, CULIBERG, Metka, KRAM-
BERGER, Branko. Recent vegetation history of the 
North Adriatic grasslands : expansion and decay of 
an anthropogenic habitat. Folia geobot., June 2006, 
41, 3, str. 241–258. 

KUNTNER, Matjaž. Phylogenetic systematics of the 
Gondwanan nephilid spider lineage Clitaetrinae 
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(Araneae, Nephilidae). Zool. scr., 2006, 1, 35, str. 
19–62, ilustr., tab. 

KUNTNER, Matjaž, AGNARSSON, Ingi. Are the Lin-
nean and phylogenetic nomenclatural systems combi-
nable? Recommendations for the biological nomencla-
ture. Syst.Biol., 2006, vol. 55, 5, str. 774–784. 

KUNTNER, Matjaž, ALVAREZ-PADILLA, Fernando. 
Systematics of the Afro-Macaronesian spider genus 
Sancus (Araneae, Tetragnathidae). J. archnol., 2006, 
letn. 34, str. 113–125, ilustr., zvd., graf. prikazi. 

ŠILC, Urban, KOŠIR, Petra. Synanthropic vegetation of 
the city of Kranj (central Slovenia). Hacquetia, 2006, 
letn. 5, št. 2, str. 213–231, zvd., graf. prikazi. 

ŠILC, Urban. Slovenian phytosociology in a database: 
state of the art, basic statistics and perspectives = 
Slovenska fitocenologija v podatkovni bazi: stanje, 
osnovna statistika in perspektive. hladnikia, 2006, 
št. 19, str. 27–34, tab., graf. prikazi. 

ZUPANČIČ, Mitja, ŽAGAR, Vinko. Association Po-
tentillo albae-Quercetum pubescentis in Slovenia = 
Asociacija Potentillo albae-Quercetum pubescentis 
v Sloveniji. Razpr. – Slov. akad. znan. umet., Razr. 
naravosl. vede, 2006, 47, 1, str. 247–261, tab. 

Kratki znanstveni prispevek

KUNTNER, Matjaž, LEVI, Herbert Walter. Nephila 
hirta, a new synonym of Eustala fuscovittata (Ara-
neae, Araneidae). J. archnol., 2006, letn. 34, str. 
444–447, ilustr. 

strokovni	članek

CULIBERG, Metka. Kaj sporočajo paleobotanične raz-
iskave : pogled v preteklost. Kras, feb. 2006, št. 73, 
str. 36–39, ilustr. 

DAKSKOBLER, Igor, ANDERLE, Brane. Notulae ad 
floram Sloveniae. 71, Cirsim helenioides (L.) Hill. 
hladnikia, 2006, št. 19, str. 50–53, tab. 

DAKSKOBLER, Igor, ANDERLE, Brane, ROZMAN, 
Andrej. Notulae ad floram Sloveniae. 72, Ribes petrae-
um Wulfen. hladnikia, 2006, št. 19, str. 53–60, tab. 

DAKSKOBLER, Igor. Dr. Maks Wraber in njegov pomen 
za gozdarstvo. Razpr. – Slov. akad. znan. umet., Razr. 
naravosl. vede, 2006, 47, 1, str. 53–55. 

DAKSKOBLER, Igor. Notulae ad floram Sloveniae. 
73, Pinus mugo Turra. hladnikia, 2006, št. 19, str. 
60–61. 

DAKSKOBLER, Igor, PELJHAN, Jernej. Notulae ad flo-
ram Sloveniae. 75, Saxifraga tridactylites L. hladnikia, 
2006, št. 19, str. 63–66. 

DAKSKOBLER, Igor, PODGORNIK, Gregor, ZAVRTA-
NIK, Zoran. Notulae ad floram Sloveniae. 74, Ruscus 
hypoglossum L. hladnikia, 2006, št. 19, str. 61–63. 

DAKSKOBLER, Igor, ZELNIK, Igor. Notulae ad floram 
Sloveniae. 76, Trichophorum alpinum (L.) Pers. hla-
dnikia, 2006, št. 19, str. 66–67. 

SLAPNIK, Rajko. Kamniška jama – petindvajset let raz-

iskovanja in vodenja ogledov. Naše jame, 2006, letn. 
46, str. 49–55, ilustr. 

ŠILC, Urban. Vsiljiva škodljivka iz Severne Amerike : 
agresivna pelinolistna žvrklja ali ambrozija. Delo, 2. 
nov. 2006, leto 48, št. 253, str. 26, ilustr. 

ŠILC, Urban. Vsiljiva škodljivka iz Severne Amerike. 
Proteus, okt. 2006, letn. 69, št. 2, str. 81–83, ilustr. 

samostojni	znanstveni	sestavek	ali	poglavje	v	mono-
grafski publikaciji

CULIBERG, Metka. Paleobotanične raziskave sedi-
mentov = Paleobotanic research of the sediments. V: 
GASPARI, Andrej (ur.), GASPARI, Andrej. Zalog pri 
Verdu : tabor kamenodobnih lovcev na zahodnem robu 
Ljubljanskega barja : Stone Age hunters’ camp at the 
western edge of the Ljubljansko barje, (Opera Instituti 
archaeologici Sloveniae, 11). Ljubljana: Inštitut za 
arheologijo ZRC SAZU: = Institute of archaeology at 
ZRC SAZU: Založba ZRC: = ZRC Publishing, 2006, 
str. 39–44, graf. prikazi. 

CULIBERG, Metka. Rastlinski ostanki z arheološkega 
najdišča Resnikov prekop. V: VELUŠČEK, Anton 
(ur.), VELUŠČEK, Anton. Resnikov prekop : najsta-
rejša koliščarska naselbina na Ljubljanskem barju = 
the oldest pile-dwelling settlement in the Ljubljansko 
barje, (Opera Instituti archaeologici Sloveniae, 10). 
Ljubljana: Inštitut za arheologijo ZRC SAZU: = In-
stitute of archaeology at ZRC SAZU: Založba ZRC: 
= ZRC Publishing, 2006, str. 129–132, tab. 

ČARNI, Andraž, MARINČEK, Lojze, KOŠIR, Petra, 
MARINŠEK, Aleksander, ŠILC, Urban, ZELNIK, 
Igor. Gradnovi gozdovi ter gozdovi črnega gabra in 
puhastega hrasta. V: MARINČEK, Lojze, ČARNI, 
Andraž, KOŠIR, Petra, MARINŠEK, Aleksander, 
ŠILC, Urban, ZELNIK, Igor. Komentar k vegetacij-
ski karti gozdnih združb Slovenije v merilu 1:50.000, 
List Ljubljana, Section Ljubljana. Ljubljana: Založba 
ZRC, ZRC SAZU, 2006, str. 86–97, ilustr., tab., zvd., 
graf. prikazi. 

ČUŠIN, Boško, ŠILC, Urban. Vegetation development on 
gravel sites of the Soča river between the towns of Bo-
vec and Tolmin = Vegetationsentwicklung an Kiesbän-
ken des Flusses Soča zwischen den Städten Bovec und 
Tolmin. V: TÜRK, Roman (ur.). Landschaft im Wandel, 
(Sauteria, Bd. 14). Salzburg: Verlag Aleksander Just, 
cop. 2006, str. 279–292, zvd., graf. prikazi, tab. 

KOŠIR, Petra, MARINČEK, Lojze, ČARNI, Andraž, 
MARINŠEK, Aleksander, ŠILC, Urban, ZELNIK, 
Igor. Gozdovi plemenitih listavcev. V: MARINČEK, 
Lojze, ČARNI, Andraž, KOŠIR, Petra, MARINŠEK, 
Aleksander, ŠILC, Urban, ZELNIK, Igor. Komentar 
k vegetacijski karti gozdnih združb Slovenije v merilu 
1:50.000, List Ljubljana, Section Ljubljana. Ljubljana: 
Založba ZRC, ZRC SAZU, 2006, str. 22–28, ilustr., 
tab., zvd., graf. prikazi. 

MARINČEK, Lojze, ČARNI, Andraž, KOŠIR, Petra, 
MARINŠEK, Aleksander, ŠILC, Urban, ZELNIK, 
Igor. Bukovi gozdovi na karbonatni matični podlagi. V: 
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MARINČEK, Lojze, ČARNI, Andraž, KOŠIR, Petra, 
MARINŠEK, Aleksander, ŠILC, Urban, ZELNIK, 
Igor. Komentar k vegetacijski karti gozdnih združb 
Slovenije v merilu 1:50.000, List Ljubljana, Section 
Ljubljana. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2006, 
str. 45–76, ilustr., tab., zvd., graf. prikazi. 

MARINČEK, Lojze, ČARNI, Andraž, KOŠIR, Petra, 
MARINŠEK, Aleksander, ŠILC, Urban, ZELNIK, 
Igor. Gozdovi navadnega gabra. V: MARINČEK, 
Lojze, ČARNI, Andraž, KOŠIR, Petra, MARINŠEK, 
Aleksander, ŠILC, Urban, ZELNIK, Igor. Komentar 
k vegetacijski karti gozdnih združb Slovenije v merilu 
1:50.000, List Ljubljana, Section Ljubljana. Ljubljana: 
Založba ZRC, ZRC SAZU, 2006, str. 29–44, ilustr., 
tab., zvd., graf. prikazi. 

MARINČEK, Lojze, ČARNI, Andraž, KOŠIR, Petra, 
MARINŠEK, Aleksander, ŠILC, Urban, ZELNIK, 
Igor. Kisloljubni bukovi gozdovi. V: MARINČEK, 
Lojze, ČARNI, Andraž, KOŠIR, Petra, MARINŠEK, 
Aleksander, ŠILC, Urban, ZELNIK, Igor. Komentar 
k vegetacijski karti gozdnih združb Slovenije v merilu 
1:50.000, List Ljubljana, Section Ljubljana. Ljubljana: 
Založba ZRC, ZRC SAZU, 2006, str. 77–85, ilustr., 
tab., zvd., graf. prikazi. 

MARINŠEK, Aleksander, MARINČEK, Lojze, ČARNI, 
Andraž, KOŠIR, Petra, ŠILC, Urban, ZELNIK, Igor. 
Kisloljubni jelovi gozdovi. V: MARINČEK, Lojze, 
ČARNI, Andraž, KOŠIR, Petra, MARINŠEK, Ale-
ksander, ŠILC, Urban, ZELNIK, Igor. Komentar k 
vegetacijski karti gozdnih združb Slovenije v merilu 
1:50.000, List Ljubljana, Section Ljubljana. Ljubljana: 
Založba ZRC, ZRC SAZU, 2006, str. 111–119, ilustr., 
tab., zvd., graf. prikazi. 

ŠILC, Urban, MARINČEK, Lojze, ČARNI, Andraž, KO-
ŠIR, Petra, MARINŠEK, Aleksander, ZELNIK, Igor. 
Vrbovja in jelševja. V: MARINČEK, Lojze, ČARNI, 
Andraž, KOŠIR, Petra, MARINŠEK, Aleksander, 
ŠILC, Urban, ZELNIK, Igor. Komentar k vegetacij-
ski karti gozdnih združb Slovenije v merilu 1:50.000, 
List Ljubljana, Section Ljubljana. Ljubljana: Založba 
ZRC, ZRC SAZU, 2006, str. 15–21, ilustr., tab., zvd., 
graf. prikazi. 

ZELNIK, Igor, MARINČEK, Lojze, ČARNI, Andraž, 
KOŠIR, Petra, MARINŠEK, Aleksander, ŠILC, Urban. 
Gozdovi rdečega bora. V: MARINČEK, Lojze, ČAR-
NI, Andraž, KOŠIR, Petra, MARINŠEK, Aleksander, 
ŠILC, Urban, ZELNIK, Igor. Komentar k vegetacijski 
karti gozdnih združb Slovenije v merilu 1:50.000, 
List Ljubljana, Section Ljubljana. Ljubljana: Založba 
ZRC, ZRC SAZU, 2006, str. 98–110, ilustr., tab., zvd., 
graf. prikazi. 

samostojni	strokovni	sestavek	ali	poglavje	v	mono-
grafski publikaciji

DAKSKOBLER, Igor. Gozdna vegetacija zgornje Baške 
doline. V: TORKAR, Silvo (ur.), KOFOL, Karla (ur.). 
Baški zbornik. Tolmin: Tolminski muzej, 2006, str. 
29–52, ilustr. 

MOnOGRaFije	in	DRuGa	zaKljučena	
DELA

Znanstvena monografija

ČUŠIN, Boško. Rastlinstvo Breginjskega kota. Ljubljana: 
Založba ZRC, ZRC SAZU, 2006. 198 str., fotogr. 

ZUPANČIČ, Mitja, ŽAGAR, Vinko, CULIBERG, 
Metka. Slovensko alpsko ruševje v primerjavi z 
evropskimi ruševji : (Rhodothamno-Rhododendretum 
hirsuti var. geogr. Paederota lutea) = Slovene pinus 
mugo scrub in comparison with European pinus mu-
go scrub : (Rhodothamno-Rhododendretum hirsuti 
var. geogr. Paederota lutea), (Dela, 40). Ljubljana: 
Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 2006. 
111 str., ilustr. 

Priročnik,	slovar,	leksikon,	atlas,	zemljevid

DAKSKOBLER, Igor, PAVLOVEC, Alenka, PAVLO-
VEC, Rajko, PAVŠIČ, Tomaž. Beneška Slovenija : 
zapiski za ekskurzijo, ki sta jo priredila Društvo 
Exlibris Sloveniae in Svet knjige, 6. maja 2006. 
[Ljubljana: Društvo Exlibris Sloveniae: Svet knjige, 
2006]. 20 str., ilustr. 

JARNJAK, Marjan. Nepozabni romantični izleti. 
Ljubljana [etc.]: Mladinska knjiga, 2006. 203 str., 
ilustr., zvd. 

MARINČEK, Lojze, ČARNI, Andraž, JARNJAK, Mar-
jan, KOŠIR, Petra, MARINŠEK, Aleksander, ŠILC, 
Urban, ZELNIK, Igor. Vegetacijska karta gozdnih 
združb, Ljubljana. Ljubljana: ZRC SAZU (Biološki 
inštitut Jovana Hadžija), 2006. 1 zvd., barve. 

MARINČEK, Lojze, ČARNI, Andraž, MARINŠEK, 
Aleksander, JARNJAK, Marjan, KOŠIR, Petra, ŠILC, 
Urban, ZELNIK, Igor. Vegetacijska karta gozdnih 
združb, List Ljubljana. Ljubljana: ZRC SAZU (Bio-
loški inštitut Jovana Hadžija), 2006. 1 el. optični disk 
(CD-ROM), barve. 

seKunDaRnO	avtORstvO

Kartografija

JARNJAK, Marjan. V: ČUŠIN, Boško. Rastlinstvo Bre-
ginjskega kota. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 
2006. 198 str., fotogr. 
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SUMMARY

The 15 researchers and seven other staff of the Jovan 
Hadži Biological Institute have continued the investi-
gations within the research programme “Fauna, flora, 
and vegetation of Slovenia and neighbouring countries, 
and within the various basic and applied national and 
international projects researching, among other topics, 
the natural and cultural heritage, the biodiversity of 
the Slovenian Karst and of the Posočje region, beech 
forest successions in SE Slovenia, the region Krivolak 
(Macedonia), the ecology and managing of Slovenian 

forests, the phylogenetics of spiders (family Nephili-
dae), and the interface of behavioural plasticity and 
phylogenetics in zoology. Additionally, the institute has 
been involved in 10 international collaborations within 
Europe and USA. Our house journal Hacquetia has 
been continuously published, and our researchers have 
helped edit other national and international journals. 
We have housed 13 mostly international guests, and 
our researchers have presented their work at numerous 
international scientific meetings.
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ZnAnSTVEnI SVET

Doc. dr. Majda Černič Istenič (predsednica), izr. prof. dr. 
Duška Knežević Hočevar, akad. prof. dr. Marjan Kordaš, 
dr. Lilijana Šprah, akad. prof. dr. Andrej O. Župančič.

PERSOnALnA SESTAVA

Predstojnica: izr. prof. dr. Duška Knežević Hočevar.
Višja znanstvena sodelavka: doc. dr. Majda Černič 
Istenič. 
Znanstvena sodelavka: dr. Lilijana Šprah.
Asistentki z magisterijem: mag. Urška Rajgelj,  
mag. Sanja Cukut.
Zunanji sodelavci: Irena Bolko, Tatjana Novak,  
Maja Kranjc.

PROGRAMI, PROjEKTI In nALOGE

Družbeno ozadje nizke rodnosti pri univerzitetno 
izobraženih v Sloveniji
Vodja projekta: D. Knežević Hočevar.
Sodelavci: S. Cukut, M. Černič Istenič, L. Šprah, 
U. Rajgelj.
V letu 2006 smo v celoti zaključili terensko delo: opra-
vili in transkribirali smo 90 polstrukturiranih pogovorov 
z informatorji v Mariboru, Škofji Loki in Ljubljani. Iz 
podatkov, pridobljenih z Lestvico osebnih vrednot in iz 
polstrukturiranih intervjujev, smo oblikovali novo bazo 
podatkov, ki bo omogočala statistično analizo vredno-
stnih usmeritev ter njihovo povezanost z značilnostmi 
primarne družine, številom partnerstev, usklajenostjo 
vrednotnih sistemov pri obeh partnerjih, številom 
otrok, uporabo kontracepcije, delitvijo dela v družini 
ter usklajevanjem dela in družinskih obveznosti. 

Usklajevanje zahtev družine in dela v vojaškem 
poklicu
Vodja projekta: M. Černič Istenič.
Sodelavci: S. Cukut, D. Knežević Hočevar, U. Rajgelj, 
L. Šprah. 
V letu 2006 so bile opravljene vse predvidene analize 
podatkov, ki smo jih pridobili v letu 2005. Rezultati 
analiz so bili predstavljeni naročniku (nadzorniku 
projekta z Ministrstva za obrambo) in v okviru rednega 
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usposabljanja kadrovskih delavcev MORS. Pripravlje-
no je bilo tudi končno poročilo in članek Usklajevanje 
zahtev družine in dela v vojaškem poklicu (M. Černič 
Istenič in D. Kneževič Hočevar), ki bo leta 2007 ob-
javljen v Biltenu Slovenske vojske.

Odnosi med generacijami in spoloma na kmetijah 
v Sloveniji
Vodja projekta: M. Černič Istenič.
Sodelavci: S. Cukut, D. Knežević Hočevar, L. Šprah, 
U. Rajgelj. 
Projekt se je začel novembra. V obdobju do konca 
leta 2006 so bile opravljene prve priprave za izvedbo 
raziskave. Z javnim naročilom malih vrednosti je bil 
izbran izvajalec terenskega dela raziskave. Začela se 
je tudi dodelava merskega inštrumenta, ki se opira na 
mednarodno raziskavo Odnosi med generacijami in 
spoloma ob hkratnem oblikovanju specifičnih vprašanj, 
vezanih na interes naročnika projekta. 

Razvoj kakovosti in dostopnosti preventivne zdra-
vstvene dejavnosti na področju duševnega zdravja 
na primarnem nivoju
Vodja projekta: M. Z. Dernovšek (IRIO Ljubljana).
Sodelavci: L. Šprah.
V oktobru smo pričeli s pripravami zbiranja informa-
cij o trenutnih programih zdravstvene dejavnosti na 
področju duševnega zdravja na primarni ravni. Prido-
bivati smo začeli informativno gradivo, ki ga izdajajo 
akterji na področju duševnega zdravja o preventivnih 
programih, z namenom sistematičnega ovrednotenja 
in kategoriziranja.

Hetero- in avtoagresivnost v družini
Vodja: M. Černič Istenič. 
Sodelavci: I. Bolko, D. Knežević Hočevar, U. Rajgelj, 
L. Šprah.
Sodelujoča raziskovalna organizacija: Psihiatrična 
klinika Ljubljana.
Čeprav se je projekt iztekel v letu 2005, smo v letu 
2006 opravili še nekaj dodatnih dejavnosti: v diplom-
skem delu je bila opravljena dodatna cluster-analiza 
podatkov, pridobljenih v okviru terenske raziskave na 
skupini odraslih in mladostnikov glede izpostavljenosti 
nasilju v družini in iskanju pomoči (I. Bolko, Agre-
sivnost kot osebnostna dimenzija v odnosu do stopnje 
nasilja v družini).

Nevropsihološki dejavniki samomorilnosti pri osebah, 
odvisnih od alkohola

dr. Knežević 
Hočevar

mag. S. Cukut

dr. M. Černič 
Istenič

mag. U. Rajgelj

dr. L. Šprah
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Vodja: L. Šprah.
Sodelavci: I. Bolko, T. Novak. 
Sodelujoči raziskovalni organizaciji: Psihiatrična 
klinika Ljubljana.
V okviru nadgradnje projekta, ki je bil zaključen leta 
2005, je bil v letu 2006 razvit dodaten nabor računal-
niško krmiljenega nevropsihološkega instrumentarija 
za preverjanje nekaterih kognitivnih funkcij v okviru 
različnega emocionalnega konteksta. Apliciran je bil 
na skupini zdravih prostovoljcev, uporabljen pa bo v 
okviru novega projekta, kjer bo opravljena nevropsi-
hološka evalvacija terapevtskega programa bolnikov 
z bipolarno motnjo razpoloženja. Opravljena bo tudi 
dodatna analiza podatkov, kjer bomo preverjali, katere 
nevropsihološke dejavnike lahko povežemo s samo-
morilnim vedenjem.

FEMAGE – Needs for Female Immigrants and their 
Integration in Ageing Societies 
(Projekt 6. okvirnega program Evropske Komisije; 
Akronim: FEMAGE; št. pogodbe: SSP4-CT-2005-
022355; področje: raziskava orientirana v politične 
ukrepe – znanstvena podpora politiki – SSP; trajanje: 
2006–2007; http://www.bib-demographie.de/femage/
index.html.)
Vodja projekta: Charlotte Hoem (BIB)
Družbenomedicinski inštitut ZRC SAZU je eden iz-
med partnerjev; raziskovalke partnerja v Sloveniji so: 
S. Cukut, M. Černič Istenič (kontaktna in odgovorna 
oseba) in D. Knežević Hočevar.
V letu 2006 so bili opravljeni delno strukturirani inter-
vjuji s tridesetimi migrantkami iz nekdanje Sovjetske 
zveze in Bosne in Hercegovine. Na osnovi zbranega 
materiala je bilo pripravljeno nacionalno poročilo. 
Zbrani so bili tudi podatki o statistiki tujcev in o 
tujcih na trgu delovne sile v Sloveniji ter pregledana 
obstoječa zakonodaja na področju migracijske politike 
v Sloveniji. Zbrani podatki so bili uporabljeni za pri-
pravo dveh nacionalnih poročil. Na osnovi podatkovne 
baze MIG (predhodno pridobljenih podatkov v okviru 
projekta PPA2) je bila opravljena analiza o povezanosti 
stališč prebivalcev evropskih držav do priseljencev 
s stališči, ki se nanašajo na odnose med spoloma, 
rodnostno vedenje in vrednotenje otrok. S prispevki 
drugih članov konzorcija FEMAGE je bila vključena 
v poročilo Viewpoints of nationals towards migrants 
and migration (D7), oddano na Evropsko komisijo 
novembra. Slovenska verzija omenjene analize je bila 
objavljena tudi v znanstveni reviji Dve domovini/Two 
homelands. Oblikovana in v slovenščino prevedena je 
bila zloženka Predstavitev projekta FEMAGE.

HESP: Post-Colony and Post-Socialism Contexts in 
Social Scientific Writing and Teaching (http://www.
inv.si/hesp/; http://www.inv.si/hesp/ac_sum3.htm; 
2003–2006) 
V letu 2006 je D. Knežević Hočevar v okviru ene 
izmed projektnih nalog Teaching Tour predavala 

na Hrvaškem (Zagreb) in v Romuniji (Bukarešta, 
Sučava). Prav tako je sodelovala na zadnji poletni 
šoli Summer School 3, ki je potekala od 1. do 14. 8. v 
Moravskih Toplicah.

Leonardo: Mainstreaming vocational guidance for 
refugees and migrants 
(http://www.inv.si; http://www.inv.si/mp_alenka.htm; 
http://www.gla.ac.uk/rg/; 2003–2006)
Dejavnosti v letu 2006 so bile naslednje: vzdrževanje 
spletne strani, diseminacija in evalvacija projekta, 
zasnova knjige o projektu.

Populacijska dinamika ob slovensko-hrvaški meji: 
primer širšega obkolpskega prostora (bilateralni 
slovensko-hrvaški projekt; 2004–2006)
Vodja slovenskega dela projekta: D. Knežević Ho-
čevar.
Zunanji sodelavci v Sloveniji: J. Fikfak, D. Josipovič, 
P. Repolusk, I. Rožman.
Delo na projektu smo zaključili decembra 2005. V 
letu 2006 smo pripravili zaključno poročilo, ki smo ga 
predstavili na konferenci 9. vzporednic med slovensko 
in hrvaško etnologijo, Kozjansko, 25.–26. 5.

DRUGO DELO In DEjAVnOSTI

• V sodelovanju s Slovenskim društvom za nevro-
znanost (SiNAPSA) smo organizirali mednarodni 
»Teden možganov 2006«, ki je potekal v Ljubljani 
od 13. do 17. 3. Z vrsto aktivnosti (predavanj, 
delavnic, medijskih predstavitev), poimenovanih 
»Notranji svet možganov«, smo posvetili posebno 
pozornost trem področjem: obveščanju splošne 
javnosti o delovanju živčnega sistema v normalnih 
in bolezenskih razmerah, predstavitvi trenutnih 
izzivov na področju nevroznanosti, ki se ukvarja 
s poškodbami živčnega sistema, ter aktualnim 
dosežkom ter raziskavam v laboratorijih slovenskih 
nevroznanstvenikov.

• S. Cukut in U. Rajgelj sta se na udeležili tečaja o 
uporabi biografsko-narativne metode, ki sta ga vo-
dila strokovnjaka za to metodo Prue Chamberlayne 
in Tom Wengraf iz Velike Britanije, ZRC SAZU, 
Ljubljana, 23.–29. 11.

KnjIžnICA In DOKUMEnTACIjA

V letu 2006 smo razširili knjižnično gradivo za 12 
novih knjižnih enot, 9 strokovnih člankov in 38 
knjižnih enot prek medbibliotečne izposoje. V letu 
2006 smo oblikovali naslednje baze podatkov: 90 
transkribiranih pogovorov v okviru projekta Družbeno 
ozadje nizke rodnosti pri univerzitetno izobraženih v 
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Sloveniji; baza podatkov Lestvice osebnih vrednot in 
indikatorjev značilnosti primarne družine, intimnih 
partnerstev, usklajenosti vrednotnih sistemov pri obeh 
partnerjih, sorojencev, kontracepcije, prepričanj, par-
tnerstev, delitve dela v družini ter usklajevanja dela 
in družinskih obveznosti (90 enot); datoteka MIG 
– projekt FEMAGE v 6. okvirnem programu Evropske 
komisije (št. enot: 21.812); datoteka FEMIG – projekt 
FEMAGE v 6. okvirnem programu Evropske komisije 
(št. enot: 239); 30 transkribiranih pogovorov v okviru 
projekta FEMAGE v 6. okvirnem programu Evropske 
komisije; baza podatkov (zdravi prostovoljci, moški 
spol) kognitivnega funkcioniranja v okviru različnih 
emocionalnih kontekstov (50 enot); prečiščena baza 
podatkov o porokah v župniji Radatovići v obdobju 
od leta 1858 do 2004 (1538 vpisov).

PREDAVAnjA, REfERATI In DRUGI jAVnI 
nASTOPI

s.	Cukut 
• Between integration and repatriation: refugees from 

Bosnia and Herzegovina in Slovenia. Referat na 
znanstveni konferenci »Global Politics in Return 
and Resettlement«, Palma de Mallorca, Španija, 
14.–17. 9.

M.	černič	istenič
• Predstavitev rezultatov projekta Usklajevanje 

zahtev družine in dela v vojaškem poklicu, Center 
za obrambno usposabljanje Poljče, Usposabljanje 
kadrovskih delavcev MORS, Poljče 12. 9.

D.	Knežević	hočevar 
• Natalitet, etnicitet i nacija: Neke dileme proučava-

nja reproduktivnog ponašanja u nacionalnim po-
pulacijama. Predavanje, Center za ženske studije, 
Zagreb, Hrvaška, 31. 3. 

• Fertility as Constitutive Topic of Nationalist Disco-
urse: Media Representing Nation’s Reproduction 
in Post-Socialist Slovenia. Predavanje, University 
of Bucharest, Faculty of Journalism and Mass 
Communication Studies, Romunija, 14. 4. 

• How nationhood is shaped through the discussion 
of reproduction: some dilemmas in studying the na-
tional population. Predavanje, University »Stefan 
cel Mare« of Suceava, Romunija, 17. 4. 

• Populacijska dinamika ob slovensko-hrvaški me-
ji: primer širšega obkolpskega prostora. Referat 
na mednarodnem simpoziju 9. vzporednic med 
slovensko in hrvaško etnologijo »Mesto in trg na 
meji/Grad i trg na granici«, Kozjansko, 25.–26. 5.

RAZISKOVALnO DELO V TUjInI; šTUDIjSKI 
ObISKI In POTOVAnjA

s.	Cukut,	M.	černič	 istenič,	D.	Knežević	hoče-
var 
• 1. sestanek projektne skupine mednarodnega pro-

jekta FEMAGE, Wiesbaden, Nemčija, 23.–24. 1.
• 2. sestanek projektne skupine mednarodnega pro-

jekta FEMAGE, Talin, Estonija, 20.–22. 4. 
• 3. sestanek projektne skupine mednarodnega pro-

jekta FEMAGE, Budimpešta, Madžarska, 7.–9. 
12.

PEDAGOšKO DELO

M.	černič	istenič
• Ruralna sociologija. Oddelek za agronomijo na 

Katedri za agrarno ekonomiko in razvoj podeželja, 
Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani.

L. Šprah
• Medicinska in socialna psihologija. Visoka šola za 

zdravstvo Izola, Univerza na Primorskem.

MEnTORSTVO

L. Šprah je bila mentorica diplomantki Ireni Bolko 
na Oddelku za psihologijo Filozofske fakultete Lju-
bljana.



DRUŽBENOMEDICINSKI INŠTITUT

214

IZbRAnA bIbLIOGRAfIjA, vir: vzajemna baza podatkov CObISS/CObIb

članKi	in	DRuGi	sestavni	Deli

izvirni	znanstveni	članek

ČERNIČ ISTENIČ, Majda, KNEŽEVIĆ HOČEVAR, 
Duška. Ali so stališča prebivalcev evropskih držav do 
priseljencev povezana s stališči, ki se nanašajo na od-
nose med spoloma, rodnostno vedenje in vrednotenje 
otrok?. Dve domov., 2006, št. 24, str. 21–46, tabele, 
graf. prikaz. 

PINTERIČ, Lucija, ČERNIČ ISTENIČ, Majda, 
VRTAČNIK, Jernej. Kmečka družina na prehodu 
od tradicionalnosti k post-modernosti = Transition 
of farm family in Slovenia from tradition to post-
modernity. Acta agric. Slov., 2006, letn. 88, št. 2, 
str. 101–116. 

strokovni	članek

ŠPRAH, Lilijana. Ali so lahko učinki humorja in smeha 
uporabni tudi z medicinskega vidika?. Emzin, jun. 
2006, letn. 16, št. 1/2, str. 47–50. 

objavljeni znanstveni prispevek na konferenci 

ČERNIČ ISTENIČ, Majda. Farm women’s potential for 
rural development in Slovenia. V: CHIMONIDOU, 
Dora (ur.). Women and sustainable rural development 
in Europe : proceedings of the European Conference 
on Women and Sustainable Rural Development in 
Europe, Nicosia – Cyprus, 7–10 June 2004. Nicosia: 
Agricultural Research Institute, 2006, str. 93–104, 
tabele, graf. prikazi. 

KNEŽEVIĆ HOČEVAR, Duška. Prebivalstveno gibanje 
ob slovensko-hrvaški meji: primer širšega obkolpskega 
prostora. V: ČERNELIČ KROŠELJ, Alenka (ur.). 
Mesto in trg na meji : 9. vzporednice med slovensko in 
hrvaško etnologijo : [9.] hrvatsko-slovenske etnološke 
paralele, (Knjižnica Glasnika Slovenskega etnolo-
škega društva, 38). Ljubljana: Slovensko etnološko 
društvo, 2006, str. 35–53, tabele. 

KNEŽEVIĆ HOČEVAR, Duška. Rodnost, etničnost in na-
cija : razmisleki o preučevanju demografskih značilnosti 
nacionalnih populacij. V: 80 let Inštituta za narodnostna 
vprašanja : Izzivi raziskovanja etničnosti in manjšin na 
začetku 21. stoletja, (Razprave in gradivo – Treatises and 
Documents, 50/51). Ljubljana: Inštitut za narodnostna 
vprašanja, 2006, str. 184–210. http://www.inv.si. 

samostojni	znanstveni	sestavek	ali	poglavje	v	mono-
grafski publikaciji

ČERNIČ ISTENIČ, Majda. Farm women in Slovenia. 
V: BOCK, Bettina Barbara (ur.), SHORTALL, Sally 
(ur.). Rural gender relations : issues and case studies. 
Wallingford; Cambridge, Ma: CABI Publishing, cop. 
2006, str. [63]–96, tabele, graf. prikazi. 

MOnOGRaFije	in	DRuGa	zaKljučena	
DELA

Znanstvena monografija

CUKUT, Sanja. Rojstva in samomori v Sloveniji skozi tri 
desetletja : (1971–2001). Ljubljana: Založba ZRC, 
ZRC SAZU, 2006. 118 str., graf. prikazi, zvd. 
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SUMMARY

Social Background of Low Fertility among University-
Educated in Slovenia: researchers have completed their 
fieldwork activities (90 semi-structured interviews) 
in selected field locations. A new database was also 
established in order to determine the impact of indi-
vidual value orientations on reproductive behaviour 
patterns.
Reconciliation of family and working life demands 
among military professionals: the entire data analyses 
were carried out and presented to the Ministry of De-
fence. The final project report has been completed. 
Generation and gender relations on farms in Slovenia: 
The research agency that will carry out the project 
fieldwork was selected and the research instrument 
was designed.
The project Neuropsychological risk factors for 
suicidality in alcohol addicts was upgraded with 
new computerized neuropsychological assessments 
and tested in a group of healthy volunteers in order 
to obtain a more accurate assessment of cognitive 
and emotional features that could increase the risk of 
suicidal behaviour.
The project Hetero- and auto- aggressive behaviour in 
the family was also upgraded with additional statistical 
cluster analyses.
Gathering and evaluation of informative materials from 
the present mental health programmes is in progress 
by carrying out the project Development of quality and 
accessibility of preventive heath activity on primary 
level of mental health.
Needs for Female Immigrants and their Integration in 
Ageing Societies: 30 qualitative interviews with female 

immigrants (Bosniaks and Russians) in Slovenia were 
carried out and the national report has been structured. 
The FEMAGE-flyer was translated in Slovenian.
The HESP project Post-Colony and Post-Socialism 
Contexts in Social Scientific Writing and Teaching: In 
2006, D. Knežević Hočevar gave three lectures during 
her teaching tour in Croatia and Romania. Summer 
School 3 was successfully organised from August 1–14 
in Moravske Toplice, Slovenia. 
Leonardo: Mainstreaming vocational guidance for 
refugees and migrants: project home pages have been 
up-dated; the work on dissemination and evaluation of 
the project has been continued; a book proposal has 
been designed.
Bilateral Slovenian-Croatian project Population dy-
namics at Slovenian-Croatian state border: the final 
report was completed and presented at the International 
symposium Town and Borough at Border: The Ninth 
Parallels Between Slovenian and Croatian Ethnology, 
held in Kozjansko, Slovenia, from May 25–26, 2006.
International Brain Awareness Week 2006 was organ-
ized from March 13 through 17 in Ljubljana, together 
with the Slovenian Neuroscience Association (SiNAP-
SA). A series of events (lectures, workshops, media 
presentations), entitled ”The inner world of the brain” 
gave the special accent on three topics: informing the 
general public about the nervous system function in 
health and disease, about the open challenges the neu-
roscience in dealing with the damaged nervous system, 
and informing the public about the recent achievements 
and ongoing research in the laboratories of Slovenian 
neuroscientists.
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ZnAnSTVEnI SVET

Akad. prof. dr. Kajetan Gantar (predsednik), red. 
prof. ddr. Igor Grdina, Martin Grum, doc. dr. Mateja 
Matjašič Friš, akad. prof. dr. Vasilij Melik, izr. prof. 
dr. Andrej Vovko, akad. dr. Mitja Zupančič.

PERSOnALnA SESTAVA

Predstojnik: izr. prof. dr. Andrej Vovko, znanstveni 
svetnik.
Znanstveni svetnik: red. prof. ddr. Igor Grdina. 
Znanstvena sodelavka: doc. dr. Mateja Matjašič Friš.
Znanstvena sodelavka: doc. dr. Irena Avsenik Nabergoj 
(znanstvena sodelavka od 26. 6.; tretjinska delovna 
obveznost).
Samostojni strokovni sodelavec specialist v humani-
stiki: Martin Grum.
Asistentka (mlada raziskovalka): Katja Škrlj (mlada 
raziskovalka od 1. 11., asistentka od 20. 12.).

PROGRAMI, PROjEKTI, nALOGE

Biografske in bibliografske raziskave z dokumen-
tacijo 
Vodja raziskovalnega programa: A. Vovko.
Sodelavka: M. Matjašič Friš.
Delo se je tudi v letu 2006 nadaljevalo ob omejitvah, ki 
sta jih začrtala finančni in kadrovski okvir. Usmerjeno 
je bilo predvsem v tri temeljne delovne sklope: dopol-
njevanje biografsko-bibliografske podatkovne zbirke, 
proučevanje in objavljanje bio-bibliografskih raziskav 
in pripravljanje gradiva za novi Slovenski biografski 
leksikon (SBL). Tako raziskovanje kot publiciranje 
rezultatov je potekalo na dveh osnovnih ravneh, delni 
oz. specializirani in splošni. Delne raziskave so po-
krivale določene tematske, geografske, zgodovinske 
in podobne sklope tako osebnosti, ki so delovale v 
okviru določenih vseslovenskih organizacij ali samo-
stojno v posameznih krajevnih in širših geografskih 
okvirih, starejše slovenske prevajalce in razreševanje 
psevdonimov. V letu 2006 smo pospešili priprave za 
izdajanje novega Slovenskega biografskega leksiko-
na z okvirno določitvijo števila in tipov biografskih 
gesel ter oblikovanjem Strokovnega sveta, katerega 
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člani so se začeli ukvarjati s postopnim izborom in 
kategorizacijo osebnosti iz posameznih dejavnosti in 
strok, ki bodo uvrščene v novi SBL. Pri izbiru izhajajo 
predvsem iz precej obsežnejših naborov osebnosti, 
ki jih hranita arhiv in bio-bibliografska podatkovna 
zbirka Inštituta.
A. Vovko je nadaljeval z biografskimi raziskavami 
članov nekaterih najpomembnejših slovenskih kultur-
nih in narodno prebudnih društev oziroma organizacij 
v 19. in 20. stoletju, predvsem Družbe sv. Mohorja, 
Družbe sv. Cirila in Metoda in Slovenske matice, tako 
na matičnem slovenskem ozemlju kot tudi v zamejstvu 
in izseljenstvu, s poudarkom na najvidnejših osebnostih 
med njimi, ki so v svojih okoljih predstavljale kulturno 
in podobno elito ter jedra slovenskega političnega, 
kulturnega, družbenega in drugega življenja. Eno od 
težišč tega proučevanja in objavljanja so bili člani teh 
organizacij v nekaterih najpomembnejših slovenskih 
mestih ter na nekaterih zanimivih področjih zunaj 
matičnega slovenskega ozemlja, predvsem v Bosni ter 
Hercegovini, kot tudi pripadnikov posameznih pokli-
cev, predvsem učiteljev in srednješolskih profesorjev. 
Nadaljeval je z raziskavami predvsem kulturnozgodo-
vinskih pa tudi ostalih vsebin pisanja nekaterih manj 
znanih ali do sedaj manj proučevanih slovenskih revij, 
predvsem Slovenskega Branika, Straže v viharju in 
Goriškega lista.
M. Matjašič Friš se je ukvarjala z znanstvenorazi-
skovalnim delom na bio-bibliografskem področju s 
poudarkom na dopolnjevanju bio-bibliografske po-
datkovne zbirke z bolj ali manj znanimi osebnostmi iz 
severovzhodne Slovenije, pomembnimi za slovensko 
preteklost in sedanjost. Del raziskovalnega dela, ki ni 
neposredno povezan s severovzhodno Slovenijo, je bil 
posvečen nadaljevanju proučevanja življenja in dela 
slovenskega kiparja Franca Bernekerja. M. Matjašič 
Friš zaključuje magistrski študij na Oddelku za zgodo-
vino Filozofske fakultete v Ljubljani (tema: Življenje 
in delo dr. Lavoslava Gregoreca) oziroma bo zaprosila 
za prestop v direktni doktorski študij.
I. Grdina je kot tretjo v inštitutski zbirki Življenja in 
dela izdal monografijo Med dolžnostjo spomina in 
razkošjem pozabe: kulturnozgodovinske študije. V 
njej je ob mnogih drugih domačih in tujih osebnostih 
obravnaval Hermana II., Friderika II. in Ulrika II. 
Celjskega, Primoža Trubarja, Janeza Krstnika Dolarja, 
J. V. Valvasorja, Žigo Zoisa, Josipa Jurčiča, Antona 
Mahniča, Antona Aškerca, Gašperja Mašeka, Benja-
mina Gustava in Josipa Ipavca, Huga Wolfa, Ivana 
Cankarja, Otona Župančiča, Ivana Prijatelja, Antona 

dr. A. Vovko

dr. I. Avsenik 
Nabergoj

M. Grum

ddr. I. Grdina

dr. M. Matjašič 
Friš
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Novačana in Viktorja Parmo. Objavil je tudi biografije 
desetih vidnih slovenskih duhovnikov (Janez Krstnik 
Dolar, Jakob Missia, Jakob Aljaž, Janez Evangelist 
Kreka, Fran Kovačič, Anton Korošec, p. Hugolin Sat-
tner, Vinko Vodopivec, Stanko Premrl, France Rode). 
Pisal je prispevke za gledališki list Opere in baleta 
SNG Ljubljana.
M. Grum je nadaljeval pripravo Leksikona starejših 
slovenskih prevajalcev in Leksikona slovenskih psevdo-
nimov. Pri pospešenem delu za pripravo novega SBL je 
deloval kot tajnik na novo ustanovljenega Strokovnega 
sveta SBL. Za člane tega telesa, ki jih je trenutno 25, je 
za njihova ožja strokovna področja pripravil izpise iz 
zbirke, ki bodo služili kot gradivo za pripravo geslov-
nika za načrtovani leksikon. Večino izpisov je opremil 
tudi s spremnim dopisom z navedbo osnovnih virov, na 
katerih temeljijo izpisi, z razlago zasnove leksikona in 
z navodili za kategorizacijo osebnosti. Po odločitvi, da 
se Poskusna gesla za novi Slovenski biografski leksikon 
objavijo na svetovnem spletu, je poskrbel za pripravo 
člankov za to objavo in skupaj z A. Vovkom napisal 
spremna besedila. 

Življenje in delo pomembnih osebnosti severovzhodne 
Slovenije
Vodja projekta: A. Vovko.
Sodelavci: M. Grum, B. Marušič, M. Matjašič Friš, 
M. Preinfalk.
Zunanji sodelavci: M. Ciglenečki, J. Črčinovič Roz-
man, S. Fošnarič, B. Gombač, J. Marolt.
Nadaljevalo se je proučevanje življenja in dela po-
membnih osebnosti, ki so živele in delovale na podro-
čju današnje severovzhodne Slovenije, geografskega 
območja, ki je v dosedanjih tovrstnih raziskavah še 
precej slabo proučeno. Izhodišče za biografske in bibli-
ografske raziskave je podobno kot že doslej odkrivanje, 
zbiranje in hranjenje primarnih virov za proučevanje 
življenja in dela zgoraj navedenih osebnosti. Poleg 
tega je nastalo že nekaj konkretnih znanstvenih objav 
o omenjenih osebnostih. S temi vprašanji se je na Inšti-
tutu ukvarjala predvsem M. Matjašič Friš. Pomemben 
del njenega raziskovalnega dela je temeljil predvsem 
na proučevanju in obdelavi arhivskega gradiva in ko-
respondence iz zapuščine grofa Alfonza Zabea, Antona 
Bezenška, Janoša Golca in dr. Pavla Turnerja. Dr. Pavel 
Turner (1842–1924), svetovljan, publicist, mecen in 
vzgojitelj, si je dopisoval skoraj z vsemi pomembnimi 
Slovenci, ki so politično in kulturno vidno delovali v 
zadnjih desetletjih 19. in prvih desetletjih 20. stoletja. 
Njegova korespondenca, ki jo hrani Pokrajinski arhiv 
v Mariboru, predstavlja dragocen vir za proučevanje 
politične in kulturne zgodovine Slovencev, vendar 
je razen redkih izjem še popolnoma neraziskana. 
V soavtorstvu pripravlja objavo celotne Turnerjeve 
korespondence. V obliki monografije je že izšel 2. del 
korespondence (korespondenti od B do C, med njimi 
Janko Babnik, Anton Bartek, Marica Bartol Nadlišek, 
Fran Berneker, Fran Bele, Davorin Beranič, Anton 

Bezenšek, dr. Janko Bezjak, dr. Janko Brejc) kot edicija 
(Viri 6) Pokrajinskega arhiva v Mariboru).
Tretji del raziskovalnega dela je bil posvečen prou-
čevanju življenja in dela duhovnika Franca Hrastelja 
(1894–1981), ki je bil od l. 1925 urednik pri Katoli-
škem tiskovnem društvu v Mariboru, ravnatelj tam-
kajšnje Tiskarne sv. Cirila, zapornik v Dachauu in v 
povojnih slovenskih zaporih, mariborski stolni kanonik 
in dekan ter raziskovalec življenja in dela škofa Antona 
Martina Slomška. 
A. Vovko v svoje že omenjeno biografsko oziroma 
kulturnozgodovinsko proučevanje članov narodnih 
društev in organizacij vključuje tudi severovzhodno 
Slovenijo. V letu 2006 je predvsem proučeval begunske 
osebnosti iz Primorske, ki so se v času med obema 
vojnama naselile v Prekmurju. V veliki meri je šlo za 
učitelje, katerih delo je v Prekmurju pustilo zelo vidne 
in pozitivne sledove. 

Stalnice in prelomi v zgodovini slovenskega pro-
stora
Vodja projekta: I. Grdina.
Sodelavci: I. Avsenik Nabergoj, M. Grum, M. Bizjak, 
M. Preinfalk.
V letu 2006 se je nadaljevalo začeto delo na izbranih 
tematskih sektorjih (sistematično preučevanje plem-
stva na podlagi ohranjenega gradiva plemiške rodbine 
Turjaških/Auerspergov, ki sega v več stoletij srednjega 
in novega veka; zgodovina intelektualnih tokov; mit 
Lepe Vide) s poudarkom na izvedbi evidentiranja in 
analize gradiva v domačih in tujih arhivih in knjižnicah 
(zlasti v Avstriji).
I. Grdina v okviru projekta raziskuje zlasti problema-
tiko poznega srednjega veka, reformacije in protire-
formacije, razsvetljenstva in 20. stoletja.
I. Avsenik Nabergoj je v okviru projekta zbirala gradivo 
za literarnozgodovinsko in hermenevtično raziskavo 
mita lepe Vide na Slovenskem ter za primerjalno 
raziskavo s podobnimi liki v evropskem, še posebej 
mediteranskem prostoru. Nekatere ugotovitve je že 
predstavila na mednarodni konferenci in v znanstve-
nem članku. V posredni povezavi s to tematiko, ki 
posega tudi na področje slovenskega baleta, je bila 
tudi raziskava baletne umetnosti, še posebej dela naše 
vrhunske umetniške dvojice Pie in Pina Mlakarja. 

Inštitutski arhiv in slovenska bio-bibliografska po-
datkovna zbirka 
Arhiv SBL smo v letu 2006 poleg tekočega gradiva 
(izrezki iz časopisja) dopolnjevali tudi z drugim, težje 
dostopnim gradivom (npr. brošure, zgibanke in drugo 
drobno gradivo z biografskimi podatki, ki je nastalo 
ob različnih priložnostih, npr. koncerti, razstave, 
spominske prireditve itd.). Pridobili smo tudi nekaj 
arhivskega gradiva. Trenutno je v omarah arhiva SBL 
14.174 map. Z novim gradivom smo dopolnili okoli 
1000 obstoječih map in odprli 113 novih. V letu 2006 
nam je za bio-bibliografsko podatkovno zbirko uspelo 

K. Škrlj
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pridobiti podatke za 843 osebnosti, ki jih v zbirki še 
nismo imeli. Glavna zasluga za to gre raziskavam dr. 
Eda Škulja in njegovemu Leksikonu cerkvenih glas-
benikov, ki prinaša bio-bibliografske podatke za 1098 
glasbeno ustvarjalnih osebnosti, med katerimi jih je 
večina manj znanih. Konec leta 2006 je bilo v zbirki 
21.953 bio-bibliografskih zapisov.
Tako kot v preteklih letih so bili tudi v letu 2006 ob-
stoječi zapisi predmet dopolnjevanja in redakcije, npr. 
z datumi in kraji smrti za tiste osebnosti, ki so umrle v 
letu 2006 (57), ter z novimi ali popravljenimi podatki, 
ki so jih prinesla raziskovanja. 
Na prošnjo institucionalnih in individualnih uporabni-
kov je bilo posredovanih več pisnih in ustnih bio-bibli-
ografskih informacij. Največjo skupino uporabnikov 
arhiva so predstavljali raziskovalci in študentje (di-
plomske in seminarske naloge, magisteriji, doktorati ter 
različne raziskave). Pomembna skupina uporabnikov 
pa še naprej ostajajo pisci bio-bibliografskih člankov 
za najrazličnejše leksikone in druge enciklopedične 
izdaje ter periodične publikacije (jubilejni članki, 
nekrologi). 

Osrednji specializirani informacijski center za hu-
manistiko
M. Grum je kot v prejšnjem obdobju v sodelovanju zla-
sti z dr. Matijo Ogrinom z Inštituta za slovensko litera-
turo in literarne vede ZRC SAZU in drugimi sodelavci 
nadaljeval delo v okviru Osrednjega specializiranega 
informacijskega centra (OSIC) za humanistko, pred-
vsem pri načrtovanju razvoja informacijske infrastruk-
ture. Sodeloval je pri izboljševanju metodoloških osnov 
za vodenje bibliografij raziskovalcev, pri spremljanju 
in nadziranju ustreznost razvrstitve bibliografskih enot 
raziskovalcev po veljavni tipologiji dokumentov za 
vodenje bibliografij v sistemu COBISS.Si, redigiral 
bibliografske zapise v primeru nepravilnih razvrstitev 
bibliografskih enot (spreminjaje tipoloških oznak), 
pri organiziranju arbitraž v primeru vsebinsko spornih 
tipologij, v sodelovanju z znanstvenoraziskovalnim 
svetom za humanistiko, ki deluje v okviru ARRS, pri 
razvoju enotnega splošnega kontroliranega slovarja 
za sistem COBISS.Si, pri vrednotenju kakovosti 
bibliografskih zapisov z vidika vsebinske obdelave, 
ki so jih ustvarile posamezne knjižnice ter pri dopol-
njevanju bibliografij raziskovalcev, ki delujejo izven 
raziskovalnih ustanov.

Slovenska vojska. Kratka zgodovina – dolga tradi-
cija?!
Vodja ciljnega raziskovalnega projekta: dr. Petra 
Svoljšak.
Sodelavci: I. Grdina, M. Grum, A. Vovko.
I. Grdina je za pregled slovenske vojaške zgodovine 
napisal uvodno poglavje, pregled obdobja Kraljevine 
SHS oz. Kraljevine Jugoslavije ter biografski članek 
o polkovniku Vladimirju Vauhniku, M. Grum pregled 
vojskovanja Slovencev v operacijah ob okupaciji 

Bosne in Hercegovine leta 1878, A. Vovko pa pregled 
padlih vojakov slovenskega rodu, članov Kranjsko 
slovenske katoliške jednote, v oboroženih silah ZDA 
med prvo svetovno vojno. 

Študije postavitve muzejske razstave slovenske vojne 
in vojaške zgodovine v Vojaškem muzeju Slovenske 
vojske v objektu Kadetnica v Mariboru 
Vodja ciljnega raziskovalnega projekta: dr. Marjeta 
Šašel Kos.
Sodelavca: M. Grum, A. Vovko.

Vojaki iz slovenskega prostora na tujih tleh v pre-
teklosti 
Vodja ciljnega raziskovalnega projekta: dr. Stane 
Granda.
Sodelavec: A. Vovko.

Preoblikovanje spomina / Propaganda in komemo-
racija kot sestavni del 1. svetovne vojne 
Vodja ciljnega raziskovalnega projekta: dr. Oto 
Luthar.
Sodelavec: I. Grdina.

Zapostavljeni spomin pokrajine – Prekmurska zgodo-
vina kot primer spregleda lokalne zgodovine v učnem 
načrtu osnovnih in srednjih šol
Vodja ciljnega raziskovalnega projekta: A. Vovko.
Sodelavec: I. Grdina.

DRUGO DELO In DEjAVnOSTI

• I. Grdina je član slovenskega dela bilateralne ko-
misije ekspertov za preučitev slovensko-hrvaških 
odnosov; je glavni urednik Zbranih del Primoža 
Trubarja in član slovenskega dela programskega 
sveta Foruma slovanskih kultur. V okviru eno-
petinske nadobremenitve je preučeval slovensko 
ekonomsko zgodovino na Inštitutu za civilizacijo 
in kulturo v Ljubljani, 

• M. Grum je predsednik Sindikata inštitutov ZRC 
SAZU in SAZU in član uredniškega odbora Go-
renjskega biografskega leksikona.

• M. Matjašič Friš je članica uredniškega odbora in 
tehnična urednica humanistične znanstvene revije 
Studia historica Slovenica. V okviru enopetinske 
nadobremenitve je od 1. 8. dalje sodelovala pri 
ciljnem raziskovalnem projektu Slovenske vojaške 
osebnosti – vojaške kariere (vodja projekta: dr. Dar-
ko Friš, Pedagoška/Filozofska fakulteta Univerze v 
Mariboru).

• A. Vovko je član uredniških odborov znanstvenih 
revij Šolska kronika, Dve domovini/Two Homelands 
in Studia historica Slovenica in član slovenskega 
dela programskega sveta Foruma slovanskih kultur. 
V okviru enopetinske nadobremenitve je od 1. 8. 
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dalje sodeloval pri ciljnem raziskovalnem projektu 
Slovenske vojaške osebnosti – vojaške kariere (vod-
ja projekta: dr. Darko Friš, Pedagoška/Filozofska 
fakulteta Univerze v Mariboru).

PREDAVAnjA, REfERATI In DRUGI jAVnI 
nASTOPI

irena Avsenik nabergoj
• Ljubezen in krivda Ivana Cankarja. Predstavitev 

knjige v nizu prireditev v počastitev 10-letnice 
Univerze v Novi Gorici, Nova Gorica, 19. 1.; na 
Viktorinovih večerih, minoritska cerkev sv. Petra 
in Pavla, Ptuj, 10. 2.; na Slovenskem slavističnem 
kongresu, Filozofska fakulteta, Zagreb, 5. 10.

• Existential and religious foundations of the figure 
of Lepa Vida (Beautiful Vida) in Slovenian culture. 
Predavanje na mednarodni konferenci 5th Confe-
rence of the Ethnology Religion Group. Société 
internationale d’ ethnologie et de folklore »Senses 
and Religion« / 5. konferenca skupine za etnologijo 
religije pri mednarodnem združenju za etnologijo 
in folkloro »Čuti in religija« v sklopu prireditve 
»Ljudsko izročilo med tradicijo in transforma-
cijo. In honorem Niko Kuret«, Ljubljana, Celje, 
7.–12. 9.

• Hrepenenje po ljubezni: lepa Vida na preizkušnji. 
Predavanje v sklopu 40. Nikodemovih večerov, 
Teološka fakulteta, Ljubljana, 22. 11.

• Duhovna obzorja Ivana Cankarja. Predavanje ob 
počastitvi obletnice smrti Ivana Cankarja, župnijska 
dvorana Vrhnika, 8. 12.

• Med čutnostjo in stanovitnostjo: legenda o egip-
tovskem Jožefu v izvedbi Pie in Pina Mlakarja. 
Predavanje na simpoziju »Nekdanje svečanosti: 
o delu umetniške dvojice Pie in Pina Mlakarja«, 
Prešernova dvorana SAZU, Ljubljana, 12. 12.

• Metaphors, models and self-expression in personal 
literature. Predavanje na kongresu American As-
sociation of Teachers of Slavic and East European 
Languages Annual Meeting, Philadelphia, ZDA, 
27.–30. 12. 

igor Grdina
• Slovenski razsvetljenec Anton Tomaž Linhart. 

Simpozij o Antonu Tomažu Linhartu, Slovenski 
znanstveni inštitut, Dunaj, 1. 2.

• Anton Korošec na večer življenja. Referat na znan-
stvenem simpoziju »Anton Korošec in njegov čas«, 
Sv. Jurij ob Ščavnici, 6.–7. 10.

• Intelektualci in demokracija med Slovenijo in Ju-
goslavijo. Referat na znanstvenem simpoziju »Osa-
mosvojitev Slovenije 15 let kasneje«, Univerzitetna 
knjižnica Maribor, Maribor, 23.–24. 11. 

• Emancipacijska razsežnost znanosti. Referat na 
Drugem posvetu o vlogi in pomenu humanistike v 

Sloveniji in Evropi, Inštitut Nove revije, Ljubljana, 
29. 11. 

• Pogovori o zgodovini (O. Luthar, I. Škamperle, J. 
Pirjevec, J. Kos, P. Kuret, B. Smrekar, P. Vodopivec, 
B. Godeša, A. Brglez, S. Granda, M. Preinfalk, D. 
Kos.). Vodenje pogovorov v osrednji ljubljanski 
knjigarni Mladinske knjige.

Andrej Vovko
• Družba sv. Rafaela. Referat na okrogli mizi 100-

letnice Rafaelove družbe in vprašanje migracij, 
Ljubljana, 21. 9.

• Nacionalni simboli in uvedba lastne valute. Re-
ferat na znanstvenem simpoziju »Osamosvojitev 
Slovenije 15 let kasneje«, Univerzitetna knjižnica 
Maribor, Maribor, 23.–24. 11.

PUbLIKACIjE InšTITUTA

• Igor Grdina, Med dolžnostjo spomina in razkošjem 
pozabe. Kulturnozgodovinske študije. Življenja in 
dela 3. Ur. A. Vovko. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC 
SAZU, 342 str.

RAZISKOVALnO DELO V TUjInI, šTUDIjSKI 
ObISKI In POTOVAnjA

Mateja	Matjašič	Friš
• Chicago Historical Society, arhiv župnije sv. Štefana 

v Chicagu, arhiv kustodije sv. Križa v Lemontu, 
Illinois, San Francisco Museum and Historical So-
ciety, California Historical Society in nadškofijski 
arhiv v San Franciscu, ZDA, 24. 4.–5. 5., 1.–22. 7.: 
raziskovalno delo v okviru slovensko-ameriškega 
bilateralnega znanstveno-raziskovalnega projekta 
Slovenska politična emigracija v ZDA ter zbiranje 
biografskih in bibliografskih podatkov o pomemb-
nejših slovenskih izseljencih. 

PUbLIKACIjE InšTITUTA

irena Avsenik nabergoj
• Uvod v študij književnosti z literarno teorijo. Pre-

davanja na Fakulteti za slovenske študije Stanislava 
Škrabca na Univerzi v Novi Gorici. 

• Lektoriranje in oblikovanje besedil. Predavanja na 
Fakulteti za slovenske študije Stanislava Škrabca 
na Univerzi v Novi Gorici. 

igor Grdina
• Memoarska književnost pri Slovencih. Predavanja 

na programu »Interkulturni študiji – primerjalni 
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IZbRAnA bIbLIOGRAfIjA, vir: vzajemna baza podatkov CObISS/CObIb

članKi	in	DRuGi	sestavni	Deli

izvirni	znanstveni	članek

GRDINA, Igor. Anton Korošec na večer življenja. Čas. 
zgod. narodop., 2006, letn. 77 = n.v. 42, št. 2/3, str. 
221–232. 

GRDINA, Igor. Do “fine moke 00” mleto Trubarjevo 
vprašanje. Stati inu obstati, 2006, let. 2, št. 3–4, str. 
202–235. 

VOVKO, Andrej. Nekateri vidiki življenja primorskih 
priseljencev v Prekmurje med svetovnima vojnama. 
Dve domov., 2006, št. 24, str. 187–203. 

VOVKO, Andrej. Udje Družbe sv. Mohorja v Kamniku do 
leta 1918. Kamniški zb., 2006, letn. 17, str. 161–172. 

Pregledni	znanstveni	članek

AVSENIK NABERGOJ, Irena. Literarna interpretacija 
svetopisemske zgodbe o Jožefu iz Egipta pri Tho-
masu Mannu. Bogosl. vestn., 2006, letn. 66, št. 2, str. 
239–260. 

MATJAŠIČ FRIŠ, Mateja. Spominski zapisi Franca 
Hrastelja o zgodovini mariborske Tiskarne sv. Cirila 
(1871–1900). Stud. Hist. Slov., 2006, letn. 6, št. 2/3, 
str. 559–589, ilustr. 

VOVKO, Andrej. Profesorji in učitelji člani Slovenske 
matice v nekaterih mestih na Slovenskem do prve 
svetovne vojne. Šol. kron., 2006, letn. 15(39), št. 2, 
str. 285–301, ilustr. 

Kratki znanstveni prispevek

AVSENIK NABERGOJ, Irena. Pomen kazni in odpušča-
nja v Svetem pismu. Bogosl. vestn., 2006, letn. 66, št. 
4, str. 471–483. 

strokovni	članek

AVSENIK NABERGOJ, Irena. Umetnik kleše v kamen 
svoj obraz : o ljubezni in krivdi pri Ivanu Cankarju. 
Zvon, 2006, letn. 9, št. 4, str. 21–26. 

GRDINA, Igor. Kultura kot normalnost. Nova revija, 
maj–jun. 2006, letn. 25, št. 289–290, str. 56–59. 

GRDINA, Igor. Leto zgodovinarjev. Nova revija, 2006, 
letn. 24, št. 285–286, str. 1–6. 

GRDINA, Igor. Zgodovina v krempljih stroke. Ampak, 
jan. 2006, letn. 7, št. 1, str. 48–50. 

VOVKO, Andrej. Priljubljenost knjižnega daru : Mohor-
jani na Reki in Trsatu do konca prve svetovne vojne. 
Mohorjev koled., 2006, str. 95–101. 

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci 
GRDINA, Igor. Die Ungarn und Kroaten im Spiegelbild 

der slowenischen Literatur. V: A másokról alkotott 
kép a Pannon térségben : Érzelmek és tények, forma 
és funkció : Gefühle und Fakten, Form und Funktion : 
Predstave in dejstva, oblike in pojavi, (Nemzetközi 
Kultúrtörténeti Szimpozion Mogersorf, köt. 26). 
Szombathely: Vas Megyei Önkormányzati Hivatal 
Művelődési és Sport Titkársága, 2006, str. 61–77. 

študij idej in kultur« ZRC SAZU in na Fakulteti za 
slovenske študije Stanislava Škrabca na Univerzi 
v Novi Gorici.

• Tipologija in členitev slovenske književnosti. 
Predavanja na programu »Interkulturni študiji 
– primerjalni študij idej in kultur« ZRC SAZU in 
na Fakulteti za slovenske študije Stanislava Škrabca 
na Univerzi v Novi Gorici.

Andrej Vovko
• Novejša kulturna zgodovina. Predavanja za redne 

in predavanja ter seminarske vaje za izredne štu-
dente na Oddelku za sociologijo Pedagoške/Filo-
zofske fakultete Univerze v Mariboru.

• Muzeologija. Predavanja in seminar za redne in 
izredne študente na Oddelku za zgodovino Peda-
goške/Filozofske fakultete Univerze v Mariboru.

MEnTORSTVO

irena Avsenik nabergoj je bila mentorica pri 29 
uspešno opravljenih seminarskih nalogah. 

igor Grdina je bil mentor pri uspešno opravljeni 
diplomski nalogi Polone Ramšak. 

Andrej Vovko je bil mentor pri uspešno opravljenih 
diplomskih nalogah Nataše Krebs, Špele Anders, 
Mateje Furman, Eneje Božič, Snježane Soldat, Urške 
Mauko Tuš, Maje Belej, Andreja Purgaja, Simone 
Lečnik, Ajde Perger in Vesne Žamut ter pri diplomskih 
seminarskih nalogah Nine Vollmaier, Sama Frankovi-
ča in Janeza Zupaniča. Sodeloval je pri individualnem 
podiplomskem programu dr. Mateje Matjašič Friš.
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GRDINA, Igor. Slovenska glasba in slovenska kultura. 
V: KURET, Primož (ur.). Stoletja glasbe na Sloven-
skem : koncerti, Mednarodni muzikološki simpozij, 
okrogla miza : concerts, International Musicological 
Symposium, round table. Ljubljana: Festival, 2006, 
str. 30–35. 

samostojni	znanstveni	sestavek	ali	poglavje	v	mo-
nografski publikaciji

AVSENIK NABERGOJ, Irena. Človek na robu družbe: 
motiv zločina in kazni pri Cankarju in Dostojevskem. 
V: NOVAK-POPOV, Irena (ur.). Slovenska kratka 
pripovedna proza, (Obdobja, Metode in zvrsti, 23). 
Ljubljana: Filozofska fakulteta, 2006, str. 397–409. 

AVSENIK NABERGOJ, Irena. Med čutnostjo in stanovi-
tnostjo : legenda o egiptovskem Jožefu v izvedbi Pie 
in Pina Mlakarja. V: LAVŠ, Katarina (ur.). Nekdanje 
svečanosti : prispevki za monografijo Pie in Pina 
Mlakarja. V Ljubljani: DBUS – Društvo baletnih 
umetnikov Slovenije, 2006, str. 121–129, fotogr. 

AVSENIK NABERGOJ, Irena. Spremna študija. V: 
CANKAR, Ivan. Na klancu, (Zbirka Domača branja). 
Ljubljana: Delo: Intelego: Študentska založba, 2006, 
str. 173–188. 

AVSENIK NABERGOJ, Irena. The experience of sin, 
guilt, punishment and forgiveness in a secularized 
social and cultural milieu. V: BINDER, Dieter A. 
(ur.), LÜDICKE, Klaus (ur.), PAARHAMMER, Hans 
(ur.). Kirche in einer säkularisierten Gesellschaft. 
Innsbruck; Wien; Bozen: Studien Verlag, 2006, str. 
275–293. 

GRDINA, Igor. Nacionalni interes. V: SVETIC, Aleša 
(ur.). Slovenski nacionalni interes. Ljubljana: Usta-
nova Zenith Institut, 2006, str. 15–34. 

VOVKO, Andrej. Slovenska šola skozi zgodovino. 
V: ZALOŽNIK, Božidar (ur.). Slovensko šolstvo : 
monografija. Nova Gorica: Educa, Melior, 2006, 
str. 27–43. 

VOVKO, Andrej. Šolske ustanove najpomembnejših 
zasebnih šolskih društev na slovenskem ozemlju do 
leta 1918. V: RIBARIČ, Mateja (ur.). Hiše učenosti 
na Slovenskem na starih razglednicah, (Razširjeni 
razstavni katalog, 89). Ljubljana: Slovenski šolski 
muzej, 2006, str. 21–25. 

VOVKO, Andrej, ŠUŠTAR, Branko. Slovenski šolski 
muzej. V: ZALOŽNIK, Božidar (ur.). Slovensko 
šolstvo : monografija. Nova Gorica: Educa, Melior, 
2006, str. 178–182. 

VOVKO, Andrej. Udje Družbe sv. Mohorja v Sarajevu in 
drugje v Bosni in Hercegovini v letih 1882–1918. V: 
JERŠE, Sašo (ur.), MIHELIČ, Darja (ur.), ŠTIH, Peter 
(ur.). Med srednjo Evropo in Sredozemljem : Vojetov 
zbornik. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2006, 
str. [579]–594. 

samostojni	strokovni	sestavek	ali	poglavje	v	mono-
grafski publikaciji

GRDINA, Igor. Anton Korošec (12.5.1872 – 14.12.1940). 
Str. 116–117. Fran Kovačič (25.3.1867 – 19.3.1939). 
Str. 112–113. Franc Rode (23.9.1934). Str. 196–197. 
Franc Sattner, p. Hugolin (29.11.1851 – 20.4.1934). 
Str. 92–93. Jakob Aljaž (6.7.1845 – 4.5.1927). Str. 86–
87. Jakob Missia (30.6.1838 – 24.3.1902). Str. 80–81. 
Janez Evangelist Krek (27.11.1865 – 8.10.1917). Str. 
108–109. P. Janez Krstnik Dolar (1621–14.2.1673). 
Str. 32–33. Stanko Premrl (28.9.1880 – 14.3.1965). Str. 
138–139. Vinko Vodopivec (16.1.1878 – 29.7.1952). 
Str. 128–129. V: GRŽAN, Karel. Sto duhovnikov, re-
dovnic in redovnikov na Slovenskem. 1. izd. Ljubljana: 
Prešernova družba, 2006, portreti. 

GRDINA, Igor. Kulturni boj. V: SENEGAČNIK, Brane 
(ur.). Kulturni boj na Slovenskem včeraj, danes, jutri : 
zbornik, (Zbirka Človek – pot Cerkve, 3). Ljubljana: 
Družina, 2006, 2003, knj. 3, str. 47–54. 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

Znanstvena monografija

FRIŠ, Darko, MATJAŠIČ FRIŠ, Mateja. Turner Pavel : 
objava arhivskih dokumentov, Korespondenca dr. Pa-
vla Turnerja : Babnik-Budermann, (Viri, 6). Maribor: 
Pokrajinski arhiv, 2006. 179 str., ilustr. 

GRdINA, Igor. Med dolžnostjo spomina in razkošjem po-
zabe : kulturnozgodovinske študije, (Zbirka Življenja 
in dela, [3]). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 
2006. 342 str. 

znanstveni	film,	zvočni	ali	video	posnetek

POGORELEC, Breda, GRDINA, Igor, TOPORIŠIČ, Jože, 
ZORKO, Zinka, ŠIVIC-DULAR, Alenka, MERŠE, 
Majda, NOVAK, France, JESENŠEK, Marko, STA-
BEJ, Marko, AHAČIČ, Kozma. Kratka zgodovina slo-
venskega jezika. [Ljubljana]: TV Slovenija, 2005/2006. 
2 el. optična diska (DVD-ROM), barve, zvok. 
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SUMMARY

The Institute for Cultural History, dedicated as usual 
the most of its documentary, research and publishing 
work in the year 2006 to his three principal working 
fields: biographical and bibliographical data base, 
researching and publishing of various methodological 
and other biographical and bibliographical research 
studies, and the long term preparation work for the new 
edition of the Slovenian Biographical Lexicon., which 
was intensified in this year with the organizing of the 
Council of the experts. The work on the biographi-
cal and bibliographical database continued and was 
intensified both in classic and electronics forms. New 
emphasis was given to the latter. So far there are 14.174 
maps and 21.953 electronic entries of biographical and 
bibliographical data of in important personalities and 
families. The biographical and bibliographical studies 
continued in the frame of the research program The 
biographical and bibliographical studies with the 
documentation and the research projects The life and 
work of the important personalities form northeastern 
Slovenia and The Constants and the ruptures in the His-
tory of Slovenian space. They included the research of 
the curriculum vitae of Slovenian personalities, among 
them Anton Tomaž Linhart, Anton Korošec, Ph.d., 

Pavel Turner, Ph.d, Lavoslav Gregorec, Ph.d., Franc 
Hrastelj, Anton Bezenšek, Janoš Golc
the members of Celjski and Turjaški/Auersperg aris-
tocratic families, and others, of the personalities Slov-
enian minorities and in the emigration, of Slovenian 
pseudonyms, Slovenian translators, the members of 
The Society of St. Hermagoras, The Society of Saint 
Cyril and Methodius and Slovenska Matica (Slovenian 
Literary Society), in Slovenia and abroad (Prekmurje, 
Croatia, Bosnia and Herzegovina), and of the myth of 
“lepa Vida”. Strong emphasis was given to the bio-
graphical and bibliographical methodological research. 
The third volume ob the series Življenja in dela (The 
Lives and the Deeds) was published: Igor Grdina , Med 
dolžnostjo spomina in razkošjem pozabe (Between 
the obligation of the memory and the luxury of the 
oblivion). Research and preparations for the index of 
the personalities to be included in the new Slovenian 
Biographical Lexicon, and for the Lexicon of ancient 
Slovenian Translators continued and will be a gradually 
published Življenja in dela, Biografsko bibliografske 
študije (The Lives and the Deeds, Biographical and 
Bibliographical Studies).
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ZnAnSTVEnI SVET

Akad. prof. dr. Matija Gogala, dr. Krištof Oštir (predse-
dnik), dr. Tomaž Podobnikar, dr. Ivan Šprajc, dr. Borut 
Telban, akad. prof. dr. Igor Vrišer.

PERSOnALnA SESTAVA

Vodja: doc. dr. Ivan Šprajc, znanstveni svetnik.
Višji strokovni sodelavec: Peter Pehani.
Tajnica: Melita Pisek (od 3. 4. na porodniškem dopu-
stu), Saša Čaval (od 3. 4.).

sekcija	za	prostorske	študije
Vodja: dr. Krištof Oštir, višji znanstveni sodelavec.
Višji znanstveni sodelavec: dr. Tomaž Podobnikar.
Asistenti: Tatjana Veljanovski, Klemen Zakšek, Žiga 
Kokalj, Aleš Marsetič (od 1. 7.).

sekcija	za	antropologijo
Vodja: izr. prof. dr. Borut Telban, znanstveni svetnik.
Znanstveni svetnik: doc. dr. Ivan Šprajc.
Znanstveni sodelavki: dr. Tatiana Bajuk Senčar, dr. Ju-
lia Elyachar Mastnak.
Asistentka z doktoratom: dr. Liza Debevec.
Asistentka: mag. Nataša Gregorič - Bon.

PROGRAMI, PROjEKTI In nALOGE

Antropološke raziskave
Vodja raziskovalnega programa: I. Šprajc.
Sodelavci: T. Bajuk Senčar, L. Debevec, N. Grego-
rič - Bon, Ž. Kokalj, A. Marsetič, K. Oštir, P. Pehani, 
T. Podobnikar, B. Telban, T. Veljanovski, K. Zakšek.
Raziskovalni program obsega antropološke študije v 
najširšem smislu. Gre torej za preučevanje človeka 
kot družbenega in kulturnega bitja v različnih obdo-
bjih in geografskih predelih. S pomočjo procesualne 
in primerjalne analize preučujemo različne družbe in 
kulture ne le kot izolirane, statične in tradicionalne 
enote, temveč kot del širšega, stalno spreminjajočega se 
družbenega, političnega in kulturnega prostora. Razi-
skovalna skupina razvija in aplicira nove metodologije, 
upošteva aktualne družboslovne teorije in se v svojih 
interpretacijah opira na rezultate lastnega terenskega 

dela. Poudarek je na natančnih študijah geografsko 
omejenih področij v različnih predelih sveta, te pa 
služijo kot osnova za primerjalne analize, teoretična 
posploševanja in za vključevanje tovrstnih raziskav 
tako v slovenski prostor kot v globalni kontekst.
Program, vezan na specializacijo posameznih razi-
skovalcev, je bil v letu 2006 osredotočen na social-
no- oz. kulturnoantropološke analize in interpretacije 
terenskega gradiva s Papue Nove Gvineje, analizo 
terenskih podatkov, zbranih v Albaniji, pripravo mo-
nografije z rezultati arheološkega rekognosciranja na 
jugovzhodu mehiške države Campeche ter na inter-
pretacijo in posebne teme socialne antropologije na 
področju Slovenije. V obdelavah posameznih tem smo 
uporabili geografske informacijske sisteme in tehnike 
daljinskega zaznavanja, pri katerih smo se oprli tako 
na optične in radarske satelitske posnetke kot tudi na 
letalsko fotografijo.

Nove oblike religioznih praks v urbanem Burkina 
Fasu, s poudarkom na islamu
Vodja projekta: B. Telban.
Sodelavka: L. Debevec.
Namen projekta, ki se je začel sredi leta 2005, je pre-
učiti fenomen novih religioznih praks v luči lokalnih 
konceptov blagoslova, sreče, upanja in poti do druž-
beno-ekonomskega uspeha posameznika. Osnovno 
raziskovalno območje je jugozahod zahodnoafriške 
države Burkina Faso, predvsem drugo največje mesto v 
državi, Bobo Dioulasso, ki predstavlja stičišče različnih 
kultur, jezikov in religij. Ker je prebivalstvo pretežno 
muslimanske veroizpovedi, je pri študiju poudarek na 
muslimanski populaciji, vendar za preverjanje vero-
dostojnosti zbranega gradiva in tudi za vprašanja in 
odgovore o univerzalnosti človeške izkušnje služi tudi 
krščanska skupnost v mestu. Po natančnem pregledu 
literature, ki je bil opravljen v letu 2005, je bil v letu 
2006 opravljen glavni del terenske raziskave, ki pa se 
bo delno nadaljevala še v letu 2007.
Poleg osnovnega raziskovanja s pomočjo metode 
opazovanja z udeležbo je bilo opravljenih tudi več 
intervjujev s ključnimi informatorji. Na podlagi do 
sedaj zbranega gradiva ugotavljamo močno prisotnost 
in vpliv afriških kulturnih praks na razumevanje in 
prakticiranje islama v urbanem Burkina Fasu, kar 
je tudi najverjetnejši razlog za uspešno sobivanje 
muslimanske in krščanske skupnosti v tem delu 
Afrike. Nekatere preliminarne ugotovitve so bile 
predstavljene na mednarodnih konferencah in v obliki 
znanstvenih objav.

INŠtItUt ZA ANtROpOlOŠKE IN pROStORSKE ŠtUDIJE

dr. I. Šprajc

dr. T. Bajuk 
Senčar

dr. L. Debevec

N. Gregorič - bon

S. Čaval

Ž. Kokalj
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Center odličnosti Fabrica (Ministrstvo za visoko 
šolstvo, znanost in tehnologijo ter Ministrstvo za go-
spodarstvo, 2005–2007)
Vodje delovnih skupin: Ž. Kokalj, P. Pehani, K. Za-
kšek. 
Sodelavci: A. Marsetič, K. Oštir, T. Veljanovski.
Center odličnosti Fabrica se ukvarja s trajnostnim 
gospodarjenjem z naravno in kulturno pokrajino v kra-
škem svetu Slovenije in sosednjih območjih. V okviru 
aktivnosti centra se ukvarjamo z aplikacijo geografskih 
informacijskih sistemov in daljinskega zaznavanja v 
različnih študijah, pripravo spletnega portala projekta 
in internetnega GIS-strežnika. Posebno pozornost 
namenjamo energiji Sonca, njeni razpoložljivosti ter 
časovni in krajevni porazdelitvi na Krasu.

ArchaeDyn – ACI Espaces et Territoires: »Dyna-
mique spatiale du peuplement et ressources naturel-
les: vers une analyse intégrée dans le long terme, de 
la Préhistoire au Moyen Âge« (Ministrstvo za znanost 
Republike Francije)
Vodja projekta: K. Oštir.
Sodelavci: S. Čaval, Ž. Kokalj, T. Podobnikar, T. Velja-
novski, K. Zakšek.
Projekt ArchaeDyn financira francosko Ministrstvo za 
znanost, v njem pa sodeluje sedem francoskih institucij 
pod vodstvom Françoisa Favoryja iz Université de 
Franche-Comté in, kot edini tuji partner, ZRC SAZU. 
Glavni namen projekta je povezovanje naravnih virov 
in študija dolgotrajne prostorske dinamike poselitve. 
Inštitut sodeluje v projektu pri pripravi prostorskih 
podatkov, modeliranju paleookolja (relief, vegetacija) 
in naprednih prostorskih analizah (iskanje optimalnih 
poti).

Priprava izhodišč za izdelavo metodologije dinamič-
nega cestninjenja z upoštevanjem vidikov trajnostne-
ga razvoja (Ministrstvo za promet)
Vodja projekta: K. Oštir.
Sodelavca: Ž. Kokalj, T. Podobnikar.
Spremenjen način cestninjenja, ki se uvaja z iniciativo 
ekspertnih skupin v komisiji EU, predstavlja velik 
tehnološki izziv pri implementaciji, hkrati pa zaradi 
trenutnega stanja tehnologije omogoča upoštevanje 
dejanskega vpliva cestnega prometa na okolje. Projekt 
bo ocenil kratkoročni in dolgoročni vpliv cestnega 
prometa na okolje in s tem podal podlago za pomoč pri 
sprejemu odločitve o morebitni izgradnji novih cest ali 
o spremembah obstoječih cest na določenem območju, 
določitev tarife cestnine na posameznih odsekih (dr-
žavnih) cest, v različnih časovnih obdobjih in glede na 
predlagano klasifikacijo (cestninske razrede) vozil.

CAENTI – Coordination Action of the European 
Network of Territorial Intelligence
Vodja delovne skupine: K. Oštir.
Sodelavci: Ž. Kokalj, A. Marsetič, T. Podobnikar, 
T. Veljanovski, K. Zakšek.

CAENTI – Coordination Action of the European Net-
work of Territorial Intelligence (Koordinacija aktivno-
sti Evropske mreže za prostorsko oz. teritorialno inteli-
genco) je raziskovalni projekt 6. okvirnega programa, 
Raziskave in tehnološki razvoj (RTD). Umeščen je v 
7. prioritetno tematsko skupino »Prebivalstvo in upra-
vljanje v na znanju temelječi družbi«, vodja projekta: 
Jean-Jacques Girardot, Théma-MTI MSH Ledoux, 
Univerza Franche-Comté (Francija). Cilj projekta 
CAENTI je združitev trenutnih raziskav o orodjih za TI, 
in sicer tako, da bi le-ta ustrezala različnim evropskim 
razsežnostim. CAENTI želi promovirati primerjalne 
raziskave, ki bi razvile in razširile orodja, metodologije 
in raziskovalne protokole, dostopne raziskovalcem v 
družboslovju in tistim, ki se kakor koli ukvarjajo s 
trajnostnim razvojem prostora. Projekt želi osnovati 
uporabne podatke za multidisciplinarne raziskave in 
za t. i. teritorialni (prostorski) razvoj.

Metodologija izdelave podrobne digitalne karte višine 
in gostote vegetacijskega pokrova
Vodja delovne skupine: K. Oštir.
Sodelavci: Ž. Kokalj, A. Marsetič, T. Veljanovski, 
K. Zakšek.
Projekt izvajamo skupaj z Geološkim zavodom Slove-
nije, Gozdarskim inštitutom Slovenije, Inštitutom Jožef 
Štefan in Naravoslovnotehniško fakulteto. Financiran 
je v okviru Ciljnega raziskovalnega programa Znanje 
za varnost in mir 2006–2010. Podati nameravamo pre-
dlog relativno točne in poceni metode za pridobivanje 
prostorsko eksplicitne in velikopovršinske informacije 
o višinah in gostoti gozda. Metoda bo temeljila na 
izkoriščanju tehnik daljinskega zaznavanja. Študije 
kažejo, da je mogoče ugotoviti relativno visoko sto-
pnjo korelacije med različnimi satelitskimi podatki in 
višino vegetacije. Pri več podobnih raziskavah je bil 
lidar uporabljen kot referenčni vir natančnih in točnih 
podatkov za kalibracijo modelov, ki na podlagi drugih 
daljinsko zaznanih podatkov podajajo ocene sestojnih 
parametrov gozda na širšem območju.

INTERREG III B CADSES – SISTEMaPARC 
– Spatial Information Systems for Transnational 
Environmental Management of Protected Areas and 
Regions in CADSES (2004–2006)
Vodja projekta: T. Podobnikar.
Sodelavci: Ž. Kokalj, K. Oštir, P. Pehani.
Projekt koordinira Univerza v Dresdnu, Nemčija. 
Sodelujemo skupaj z 18 drugimi partnerji iz Nemčije, 
Avstrije, Italije, Češke, Poljske in Slovenije. V okviru 
transnacionalnega projekta sodelujemo v strategiji 
iskanja optimalnih rešitev pri prostorskem razvoju 
Slovenije. Ukvarjamo se s študijo zasnove internetnih 
orodij za geografske informacijske sisteme (GIS) in 
homogenizacijo podatkov. V prvem delu projekta so 
najpomembnejši podatki pridobljeni iz zgodovinskih 
kart, kot so zbirke Avstrijske vojaške karte, Franci-
scejski kataster ter topografske karte stare Avstrije, 

A. Marsetič

dr. K. Oštir

P. Pehani

M. Pisek

dr. T. Podobnikar

dr. B. Telban
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Italije, Jugoslavije in novejše za Slovenijo v merilih od 
1 : 50.000 do 1 : 5000. V drugem delu se ukvarjamo s 
prostorskimi zbirkami nacionalnih parkov na čezmej-
nih območjih, s poudarkom na analizah rabe tal.

DRUGO DELO In DEjAVnOSTI

• I. Šprajc je bil član odborov revije Anthropological 
Notebooks in knjižne zbirke Studia Humanitatis. 
Kot recenzent je sodeloval pri revijah Science, 
ZDA, in Opuscula Archaeologica, Hrvaška. Bil 
je član komisije za zagovor doktorske disertacije 
Nataše Vampelj Suhadolnik, Filozofska fakulteta, 
Ljubljana, 6. 9. 

• B. Telban je bil v letu 2006 član upravnega odbora 
European Society for Oceanists, član upravnega 
odbora Društva antropologov Slovenije, predsednik 
Komisije za priznanja in nagrade ZRC SAZU, 
glavni urednik Anthropological Notebooks in član 
mednarodnih uredniških odborov pri znanstvenih 
revijah Journal of the Finnish Anthropological 
Society ter Ethnos. V letu 2006 je prevzel funkcijo 
direktorja podiplomskega programa »Interkulturni 
študiji – primerjalni študij idej in kultur« na Fakul-
teti za podiplomski študij Univerze v Novi Gorici, 
kjer je hkrati koordinator modula Antropologije 
zdravja, bolezni in zdravljenj. Kot recenzent je 
sodeloval pri revijah Oceania, The Australian Jo-
urnal of Anthropology in Ethos. Bil je tudi ekspert 
za opravljanje evalvacij raziskovalnih projektov na 
področju humanistike iz drugih držav.

ZnAnSTVEnI SESTAnKI

• Modeliranje rabe tal, poselitvenih vzorcev in iz-
menjav v daljšem časovnem obdobju, ZRC SAZU, 
Ljubljana, 11.–13. 6. Konferenca v organizaciji 
Inštituta je predstavljala letno srečanje v okviru 
projekta ArchaeDyn in je privabila 41 udeležencev, 
od tega 21 iz tujine. 

KnjIžnICA In DOKUMEnTACIjA

V knjižnici je zbranih več kot 1300 bibliografskih enot 
(člankov in knjig), ki se pretežno nanašajo na geo-
grafske informacijske sisteme, daljinsko zaznavanje, 
arheologijo in antropologijo. Prejemamo znanstvene 
revije International Journal of Remote Sensing, Pho-
togrammetic Engineering and Remote Sensing, IEEE 
Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 
International Journal of Geographical Information 
Science, GIM International, Latin American Antiquity, 

Ancient Mesoamerica, Mexicon, Archaeoastronomy: 
The Journal of the Center for Archaeoastronomy. 
Zbrana in urejena je baza podatkov o arheoloških 
najdiščih in arheološki kulturni dediščini Srednjedal-
matinskih otokov ter bibliografska baza podatkov za 
Mezoameriko.

PUbLIKACIjE InšTITUTA

• Ivan Šprajc, Quetzalcóatlova zvezda: Planet Vene-
ra v Mezoameriki. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC 
SAZU, 208 str.

• Krištof Oštir, Daljinsko zaznavanje. Ljubljana: 
Založba ZRC, ZRC SAZU, 250 str.

MEDnARODnO SODELOVAnjE

• AGILE (Association Geographic Information La-
boratories): kot kolektivni člani.

• Institute of Archaeology and Antiquity, University 
of Birmingham, Velika Britanija: sodelovanje pri 
pripravi projekta The Cetina Valley Project, ki ga 
sofinancirata The British Academy in Slovenska 
akademija znanosti in umetnosti.

• Instituto Nacional de Antropología e Historia, Me-
hika: sodelovanje v okviru projekta Arheološko re-
kognosciranje na jugu države Campeche, Mehika.

• IRENav (Institut de Recherche de l’Ecole Navale), 
Brest.

• Leibniz Institute for Ecological and Regional De-
velopment, Dresden, in University of Dresden: pri 
projektu INTERREG III B CADSES – SISTEMa-
PARC.

• LTER-Slovenija (Long-Term Ecological Research 
Network).

• Tehniška univerza na Dunaju.
• Universite de Franche-Comté, Besançon, Francija: 

sodelovanje pri projektih ArchaeDyn in CAENTI ter 
ustanavljanju evropskega laboratorija za dolgoročno 
modeliranje pokrajin in ozemelj ModeLTER (Euro-
pean Laboratory for Modelling of Landscapes and 
Territories over the Long Term).

ObISKI V InšTITUTU

• Dr. Branko Kirigin, Arheološki muzej Split, Hrva-
ška, 6. 2.

• Dr. Vinh-Kim Nguyen z McGill University, Montre-
al, Kanada, marec: obisk Inštituta v času predavanj 
na podiplomskem programu »Interkulturni študiji 
– primerjalni študij idej in kultur«, modul Antropo-
logije zdravja, bolezni in zdravljenj.

T. Veljanovski

K. Zakšek
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• Dr. Laure Nuninger, 18.–21. 4.: obisk Inštituta v 
okviru priprave inštituta ModeLTER. 

• Dr. Verena Keck z Univerze v Heidelbergu, Nemčija, 
maj: obisk Inštituta v času predavanj na podiplom-
skem programu »Interkulturni študiji – primerjalni 
študij idej in kultur«, modul Antropologije zdravja, 
bolezni in zdravljenj.

• Dr. Cecil Helman z Brunel University, Velika 
Britanija, junij: obisk Inštituta v času predavanj 
na podiplomskem programu »Interkulturni študiji 
– primerjalni študij idej in kultur«, modul Antropo-
logije zdravja, bolezni in zdravljenj.

• Dr. Estelle Gautier, 15.–23. 6.: obisk Inštituta v 
okviru projekta ArchaeDyn. 

• Ömer Murat Yavas s sodelavci, General Directorate 
of Disaster Affairs, Ankara, Turčija, 31. 7.

• Julijana Vera, diplomantka angleškega jezika in 
književnosti na Univerzi Ismael Qemali v Vlori, 
11.–27. 9. 

• Elise Fovet, doktorantka na Univerzi Franche-Com-
té (Francija), 24. 11.–17. 12.: v okviru podiplom-
skega študija je opravljala raziskave na Inštitutu. 

PREDAVAnjA, REfERATI In DRUGI jAVnI 
nASTOPI

saša	čaval
• Astronomical orientations of Romanesque churches 

in Slovenia. Vabljeno predavanje na 12. letni kon-
ferenci »European Association of Archaeologists«, 
Krakov, Poljska, 19.–24. 9.

Liza Debevec
• Food and fiction: uses of the West African novel 

for a study of anthropology of food. Predavanje na 
32. Annual Meeting & Conference of the African 
Literature Association [ALA] »Pan-Africanism in 
the 21st Century: Generations in Creative Dialogue«, 
Accra, Gana, 17.–21. 5.

• Socialni in kulturni dejavniki reproduktivnega 
zdravja žensk: primer ilegalnega abortusa v Bur-
kina Fasu. Gostujoče predavanje pri predmetu 
Družbeni vidiki zdravja in bolezni na Fakulteti za 
družbene vede, Univerza v Ljubljani, 22. 11.

• Finding the courage to pray: women and Islam in 
urban Burkina Faso. Nastop na konferenci »Anthro-
pology of Southern Africa and the Pan African 
Anthropological Association and an Intercongress 
of the of the international Union of Anthropological 
and Ethnological Sciences«, Capetown, Južnoafri-
ška republika, 3.–7. 12.

julia	elyachar	Mastnak
• NGOs, economic development, and dispossession 

in Cairo. Vabljeno predavanje v okviru Department 
of Anthropology and the Michigan Anthropology 

Graduate Association Lecture Series, University of 
Michigan at Ann Arbor, Ann Arbor, ZDA, 20. 1.

• The state, markets, and the politics of value in Ca-
iro. Vabljeno predavanje v okviru CUNY Graduate 
Center Anthropology Colloquia, New York, ZDA, 
10. 3.

• Beyond the analytics of failure: methodologial 
approaches to studying the Middle East and Africa. 
Vabljeno predavanje za Steering Committee, Center 
of Middle Eastern and African Studies, University 
of California, Irvine, ZDA, 17. 3.

• Research as a survival strategy: best practice, 
NGOs, and neoliberalism in Egypt. Vabljeno 
predavanje v okviru Anthropology Colloquium 
Series, Department of Anthropology, University of 
California at Irvine, Irvine, ZDA, 17. 3.

• Belonging to the market: from the informal economy 
to social capital in Cairo. Referat na znanstvenem 
srečanju »New Projects of Exclusion, New Prospec-
ts for Belonging: perspectives from Europe, Africa, 
and the United Sates«, Society for the Anthropology 
of North America, New York, ZDA, 21.–22. 4.

• The evil eye, negative value, and contested meanings 
of sociality in Egypt. Vabljeno predavanje v okviru 
Anthropology Colloquium Series, Department of 
Anthropology, Cornell University, Ithaca, New 
York, ZDA, 22. 9.

nataša	Gregorič	-	Bon
• Borders and Boundaries in Southern Albania. 

Predavanje na posvetovanju »Eastern Boundaries, 
Money and Gender: a Workshop Exploring Shifting 
Locations of Identity and Difference on the Euro-
pean Peripheries«, Dalton Ellis Hall, Manchester, 
Velika Britanija, 10.–11. 5.

• Pensions and Social Tensions in Himara, Southern 
Albania. Predavanje na 9. bienalni mednarodni 
konferenci EASA (Zveze evropskih socialnih an-
tropologov), Bristol, Velika Britanija, 18.–21. 9.

žiga	Kokalj
• Internet GIS – basics and applications. Predava-

nje na mednarodni delavnici RESPAL, Ljubljana, 
7. 2.

• Kitajska – velesila, ki to spet postaja. Predavanje, 
Ptuj, 15. 3.

• Georeferencing historical maps. Predavanje na 
sestanku SISTEMaPARC, Sarrod, Madžarska, 
28. 3.

• Triglav National Park historical maps analysis. 
Predavanje na delavnici ICA, Bohinj, 31. 3.

• Georeferenciranje starih kart in analiza rabe tal na 
območju TNP. Ljubljana, 12. 9.

• Quality assessment and land use analysis. Preda-
vanje na sestanku SISTEMaPARC, Trenta, 21. 9.

• Land use dynamics analysis: Case study of Triglav 
National Park. Predavanje na simpoziju »Nature 
Protection«, Dresden, Nemčija, 14. 11.
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Krištof oštir
• Vodenje sekcije Glacier observations and presen-

tations/Remote sensing mapping in predavanje 
Application of satellite remote sensing in natural 
hazard management: the Mount Mangart landslide 
case study, ICA Mountain Cartography Workshop, 
Sekcija za kartografijo, Zveza geodetov Slovenije, 
Bohinj, 30. 3.–1. 4.

• Uporaba daljinskega zaznavanja pri opazovanju 
plazu v Logu pod Mangartom. Vabljeno predavanje 
na 3. Melikovih geografskih dnevih »Narava proti 
družbi?«, Geografski inštitut Antona Melika ZRC 
SAZU in Zveza geografskih društev Slovenije, 
Ljubljana, 11.–12. 5.

• A GIS Mapping Framework for the Mundo Maya 
Sustainable Tourism Program. Predavanje na Arts 
and Humanities e-Science Support Centre, HP Vi-
sual and Spatial Technology Centre, Birmingham 
(Access Grid konferenčna povezava), Birmingham, 
Velika Britanija, 1. 6.

• Uporaba lidarja v arheologiji. Predavanje na 
srečanju »Geografski informacijski sistemi v Slo-
veniji 2005–2006« v okviru delavnice Kartiranje 
in analiza zemeljskega površja z lidarjem, ZRC 
SAZU v sodelovanju z Zvezo geografskih društev 
Slovenije in Zvezo geodetov Slovenije, Ljubljana, 
26. 9.

Peter Pehani
• Application of Internet GIS tools for heritage 

management: Slovene Archaeological Informati-
on System (ARKAS) – case study. Predavanje na 
konferenci »First annual conference of territorial 
Intelligence«, Alba Iulia, Romunija, 20.–22. 9.

tomaž	Podobnikar
• Enhancing the usability of digital elevation model. 

Predavanje, Borovec, Bolgarija, 25.–28. 1.
• Digitalni model reliefa – razvoj, izdelava, uporab-

nost. Predavanje na Univerzi v Ljubljani, Fakulteta 
za gradbeništvo in geodezijo, Oddelek za geodezijo, 
Ljubljana, 16. 3.

• DEM from various data sources and geomorphic 
details enhancement. Predavanje na 5th ICA Mo-
untain Cartography Workshop, Bohinj, 31. 3.

• Visualisations of human influences to the Earth’s 
surface. Predavanje na International Karstological 
School, Postojna, 27. 6.

• Georeferencing historical maps. Predavanje na 
SISTEMaPARC, Trenta, 29. 9.

• Land use dynamics analysis: case study of Triglav 
National Park. Predavanje na konferenci, Dresden, 
Nemčija, 14. 11.

• Digital elevation model from various data sources 
of different quality. Predavanje na Institut de Réser-
che de l’Ecole Navale (IRENav), Brest, Francija, 
6. 12.

ivan Šprajc
• Mehiške piramide. Predavanje na Raziskovalnih 

delavnicah ZRC SAZU, Ljubljana, 24. 7. 
• Alineamientos astronómicos en Xochitécatl y 

Cacaxtla, Tlaxcala. Vabljeno predavanje na konfe-
renci »Primer Coloquio Internacional de Cacaxtla«, 
Tlaxcala, Mehika, 24.–29. 9.

• Análisis químico-cultural de la cerámica del su-
reste de Campeche (soavtorji: María del Rosario 
Domínguez Carrasco, María Isabel García López, 
Manuel Espinosa Pesqueira). Predavanje na 16. 
mednarodnem srečanju »Los Investigadores de la 
Cultura Maya«, Campeche, Mehika, 6.–10. 11.

• Orientaciones arquitectónicas en los centros mayas 
del sureste de Campeche, México. Vabljeno javno 
predavanje na Institut für Altamerikanistik und Eth-
nologie der Universität Bonn, Nemčija, 13. 12.

Borut Telban
• Illness, death, and cosmology in a New Guinean 

community. Vabljeno predavanje na Department 
of Social Studies of Medicine, McGill University, 
Montreal, Kanada, 29. 3.

Klemen Zakšek
• Air temperature from satellite imagery. Predavanje na 

Geographie Innsbruck, Innsbruck, Avstrija, 30. 5.

RAZISKOVALnO DELO V TUjInI, šTUDIjSKI 
ObISKI In POTOVAnjA

saša	čaval
• Ljubljana, 26. 9.: udeležba na simpoziju »Geograf-

ski informacijski sistemi v Sloveniji 2005–2006«.
• Luxor, Egipt, 1. 11.–12. 12.: arheološka izkopavanja 

in raziskave v grobnicah Harwe in Akhimenruja, 
nekropola El Asasif, Luxor (Tebe), pri Italian Ar-
chaeological Mission to Luxor.

Liza Debevec
• Burkina Faso, januar–marec, maj–junij, septem-

ber–november: terenske raziskave v okviru projekta 
Nove oblike religioznih praks v urbanem Burkina 
Fasu, s poudarkom na islamu. 

• Bristol, Velika Britanija, 18.–20. 9.: udeležba in 
sodelovanje na konferenci European Association 
of Social Anthropologists. 

• Bremen, Nemčija, 16.–18. 12.: udeležba na uvo-
dnem sestanku novega uredništva mednarodne 
znanstvene revije Social Anthropology/Anthropo-
logie Sociale. 

julia	elyachar	Mastnak
• New York, ZDA, 21.–22. 4.: udeležba in sodelo-

vanje na znanstvenem srečanju »New Projects of 
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Exclusion, New Prospects for Belonging: perspec-
tives from Europe, Africa and the United Sates«, 
Society for the Anthropology of North America.

žiga	Kokalj
• Pariz, Francija. 9.–10. 3.: udeležba na sestanku za 

projekt ArchaeDyn.
• Sarrod, Madžarska. 27.–29. 3.: udeležba na sestanku 

SISTEMaPARC.
• Bohinj, 30. 3.–1. 4.: udeležba na delavnici Komisije 

za gorsko kartografijo Mednarodne kartografske 
zveze (ICA).

• Birmingham, Velika Britanija, 25. 4.–14. 8.: 
raziskovalno delo in študijski obisk v HP VISTA 
CENTRE.

• Varšava, Poljska, 29. 5.–2. 6.: udeležba na simpoziju 
EARSeL »New developments and challenges in 
remote sensing«.

• Ljubljana, 26. 9.: udeležba na simpoziju »Geograf-
ski informacijski sistemi v Sloveniji 2005–2006«.

• Trenta, 20.–22. 9.: udeležba na sestanku SISTEMa-
PARC.

• Dijon, Francija, 9.–11. 10.: udeležba na delavnici 
pri projektu ArchaeDyn.

• Pariz, Francija, 12.–13. 10.: udeležba na sestanku 
za projekt ArchaeDyn.

• Dresden, Nemčija, 13.–14. 11: udeležba na simpo-
ziju »NatureProtection: GIS«.

• Schmilka, Nemčija, 15. 11.: udeležba na sestanku 
SISTEMaPARC.

• Rim, Italija, 4.–6. 12.: udeležba na konferenci 
»From Space to Place«.

Krištof oštir
• Pariz, Francija, 16.–17. 1.: sestanek znanstvenega 

komiteja projekta ArchaeDyn.
• Pariz, Francija, 10. 3.: srečanje delovne skupine 

ArchaeDyn: Workshop 4 – Methods and tools.
• Alba Iulia, Romunija, 20.–22. 9.: udeležba na 

konferenci »Region, Identity And Sustainable 
Development, CAENTI, University »1er decembrie 
1918«, član znanstvenega odbora in vodja sekcije 
Sustainable development socio-economic factors.

• Dijon, Francija, 9.–11. 10.: delavnica v okviru 
projekta ArchaeDyn: Spatial Modelling and Data 
Representation.

• Pariz, Francija, 12.–13. 10.: srečanje delovne sku-
pine ArchaeDyn: Workshop 4 – Methods and tools, 
MSH Ledoux, Université de Franche-Comté.

tomaž	Podobnikar
• Besançon, Francija, 23.–24. 3.: udeležba na »Kick 

off meeting« za mednarodni projekt CAENTI.
• Sarród, Madžarska, 28.–30. 3.: udeležba in sode-

lovanje na sestanku in delavnici SISTEMaPARC 
project, INTERREG III B.

• University of Vienna, Dunaj, Avstrija, 10.–11. 7.: 
udeležba na seminarju PreCARTO.

• Dunaj, Avstrija, 12.–14. 7.: udeležba s člankom 
Semantic Similarity Measures within the Semantic 
Framework of the Universal Ontology of Geo-
graphical Space na 12. International Symposium 
on Spatial Data Handling v okviru GICON 2006.

• Université de Franche-Comté, Laboratorie de 
Chrono-Ecologie, Besançon, Francija, 1. 9.–31. 
12.: kakovostni raziskovalec na Centre National de 
la Recherche Scientifique (C.N.R.S.).

• Trenta, Slovenija, 20.–22. 9.: udeležba in organiza-
cija na sestanku in delavnici SISTEMaPARC project, 
INTERREG III B.

• University of Lausanne, Lausanne, Švica, 16.–17. 
10.: udeležba na Workshop Machine Learning Al-
gorithms for Spatial Data.

• Schmilka, Nemčija, 15.–16. 11.: udeležba na se-
stanku SISTEMaPARC project, INTERREG III B.

ivan Šprajc
• Universiteit Leiden, Leiden, Nizozemska, 1. 6.: 

udeležba na Conference of European League for 
Non-Western Studies.

• Univerza v Bonnu, Bonn, Nemčija, 12.–16. 12.: 
študijski obisk na Institut für Altamerikanistik und 
Ethnologie.

Borut Telban
• University of California, San Diego, ZDA, 15. 9. 

2005–15. 6. 2006: Fulbrightov štipendist.

Tatjana Veljanovski
• Pariz, Francija, 10. 3., Ljubljana, 12.–13. 6., Pariz, 

Francija, 12.–13. 10.: udeležba na sestankih delovne 
skupine 4 (WP4) mednarodnega projekta Archae-
Dyn: Workshop 4 – Methods and tools.

• Ljubljana, 26. 9.: udeležba na simpoziju »Geograf-
ski informacijski sistemi v Sloveniji 2005–2006«.

• Rim, Italija, 4.–7. 12.: udeležba na mednarodni kon-
ferenci »From Space To Place« (Remote Sensing in 
Archaeology).

Klemen Zakšek
• Wessling, Nemčija, 1. 3.–31. 8.: študijski obisk na 

DLR, DFD-KA pod mentorstvom Marion Schroed-
ter Homscheidt.

• Pariz, Francija, 12.–13. 10.: sodelovanje na sestanku 
delavne skupine 4 v okviru projekta ArchaeDyn.

• Besançon, Francija, 1. 11.–31. 12.: študijski obisk 
na ThéMA, Université de Franche-Comté, pod 
mentorstvom dr. Daniela Jolya. 

PEDAGOšKO DELO

žiga	Kokalj
• Intenzivni izobraževalni program SOCRATES 

ERASMUS RESPAL, Ljubljana, 30. 1.–7. 2.
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Krištof oštir
• Daljinsko zaznavanje. Predavanja na Oddelku za 

geodezijo Fakultete za gradbeništvo in geodezijo 
Univerze v Ljubljani (60 ur).

• Nosilec podiplomskih predmetov Satelitsko daljin-
sko zaznavanje in Avtomatizacija v geodeziji na 
Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo Univerze v 
Ljubljani.

• Nosilec predmeta Daljinsko zaznavanje in foto-
interpretacija na univerzitetnem podiplomskem 
študiju varstva okolja, ki ga izvaja Univerza v 
Ljubljani.

• Intenzivni izobraževalni program SOCRATES 
ERASMUS RESPAL. Tečaj v soorganizaciji Filo-
zofske fakultete je potekal od 23. 1. do 7. 2. Orga-
nizacija in vodenje sklopa predavanj o daljinskem 
zaznavanju v arheologiji (skupaj 60 ur).

tomaž	Podobnikar
• Intenzivni izobraževalni program SOCRATES 

ERASMUS RESPAL. Predavanje za študente, 
Univerza v Ljubljani, 2. 2.

• Spatial interpolation. Predavanje in vodenje dvo-
dnevnega seminarja, Univerza Franche-Comté, 
Besançon, Francija, 19.–20. 10.

ivan Šprajc
• Čas in prostor v starih civilizacijah. Predavanja 

in seminarji na Fakulteti za humanistične študije 
Univerze na Primorskem, Koper (60 ur).

Borut Telban
• Nosilec in izvajalec predmeta Zdravje, bolezen in 

smrt v Melaneziji v sklopu modula Antropologija 
zdravja, bolezni in zdravljenj v podiplomskem 
programu »Interkulturni študiji – primerjalni študij 
idej in kultur«, Univerza v Novi Gorici.

MEnTORSTVO

Krištof oštir je mentor diplomantu Tinetu Zidariču, 
mladima raziskovalcema Žigi Kokalju in Tatjani Ve-
ljanovski ter doktorandom Andreju Koblerju, Elise 
Fovet in Klemenu Zakšku.

tomaž	Podobnikar	 je bil mentor mladima razi-
skovalcema Domnu Smoletu, zaposlenemu na DFG 
CONSULTING, d. o. o., ter mentor (od decembra 
2005 samo formalni mentor) Klemenu Zakšku na 
ZRC SAZU. Bil je komentor Urški Šorli pri diplomski 
nalogi z naslovom Georeferenciranje in analiza starih 
kart Ljubljane.

ivan Šprajc je bil komentor Saši Čaval pri doktorskem 
študiju na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani; 
komentor Urši Habjan pri magisteriju na podiplomski 

šoli Primerjalni študij idej in kultur Politehnike Nova 
Gorica in ZRC SAZU; mentor Goranu Gumzeju pri 
magisteriju na podiplomski šoli Primerjalni študij idej 
in kultur Politehnike Nova Gorica in ZRC SAZU.

Borut Telban je mentor mladi raziskovalki Nataši 
Gregorič - Bon pri doktorskem študiju na podiplom-
skem programu »Interkulturni študiji – primerjalni 
študij idej in kultur« Univerze v Novi Gorici in ZRC 
SAZU; mentor Alešu Verdirju pri doktorskem študiju 
na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani; 
mentor Darji Hoenigman pri magistrskem študiju na 
ISH, Fakulteti za podiplomski humanistični študij v 
Ljubljani; mentor Urši Habjan pri doktorskem štu-
diju na Univerzi v Novi Gorici; mentor Špeli Peršin 
pri magistrskem študiju na Univerzi v Novi Gorici; 
komentor Vesni Ocepek pri magistrskem študiju na 
Oddelku za filozofijo Filozofske fakultete Univerze v 
Ljubljani; komentor Goranu Gumzeju pri doktorskem 
študiju na Univerzi v Novi Gorici; komentor Izi Verdel 
pri magistrskem študiju na Oddelku za etnologijo in 
kulturno antropologijo Filozofske fakultete Univerze 
v Ljubljani. Bil je mentor pri uspešno zaključeni magi-
strski nalogi Albine Bobnar na Fakulteti za družbene 
vede Univerze v Ljubljani in komentor pri diplomski 
nalogi Mihe Jesenška na Univerzi na Primorskem. 
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IZbRAnA bIbLIOGRAfIjA, vir: vzajemna baza podatkov CObISS/CObIb

članKi	in	DRuGi	sestavni	Deli

izvirni	znanstveni	članek

DEBEVEC, Liza. Ženske in islam v urbanem Burkina Fa-
su : definicije in interpretacije pobožnosti. Tradit. – In-
št. slov. narodop. Ljublj., 2006, 35, 1, str. 195–205. 

ELYACHAR MASTNAK, Julia. Best practices : research, 
finance, and NGOs in Cairo. Am. ethnol., 2006, vol. 
33, no. 3, str. 413–426. 

KOKALJ, Žiga, OŠTIR, Krištof. Ugotavljanje pokrovno-
sti Slovenije iz satelitskih posnetkov Landsat. Geogr. 
vestn., 2006, letn. 78, št. 2, str. 85–95, zvd., graf. 
prikazi., http://www.zrc-sazu.si/zgds/gv.htm. 

SMITH, David, GAFFNEY, Vincent L., GROSSMAN, 
Darja, HOWARD, Andrew J., MILOŠEVIĆ, Ante, 
OŠTIR, Krištof, PODOBNIKAR, Tomaž, TETLOW, 
Emma, TINGLE, Martin. Assessing the later prehistoric 
environmental archaeology and landscape development 
of the Cetina Valley, Croatia. Env. archaeol., 2006, vol. 
11, no. 2, str. 171–186, zvd., graf. prikazi, tab. 

ŠVAB, Andreja, OŠTIR, Krištof. High-resolution image 
fusion: methods to preserve spectral and spatial reso-
lution. Photogramm. eng. remote sensing, 2006, vol. 
72, no. 5, str. 565–572, ilustr., graf. prikazi. 

TELBAN, Borut. Poetika krokodila. Etnolog, N. vrsta, 
2006, letn. 16(67), str. 117–136. 

ZAKŠEK, Klemen. Analiza vidnosti s prostorskim kotom 
odprtega neba. Geogr. vestn., 2006, letn. 78, št. 2, str. 
97–109, ilustr., zvd., graf. prikazi. 

Pregledni	znanstveni	članek

DEBEVEC, Liza, TIVADAR, Blanka. Making connecti-
ons through foodways: contemporary issues in anthro-
pological and sociological studies of food. Anthropol. 
noteb., 2006, year 12, no. 1, str. 5–16. 

Kratki znanstveni prispevek

PODOBNIKAR, Tomaž, MLINAR, Jurij. Izdelava in vzdr-
ževanje digitalnega modela reliefa Slovenije z integra-
cijo obstoječih virov = Production and maintenance of 
digital elevation model of Slovenia with data integration. 
Geod. vestn., 2006, letn. 50, št. 3, str. 472–480. 

strokovni	članek

PODOBNIKAR, Tomaž. Digitalni model reliefa iz raz-
ličnih podatkov. Življ. teh., 2006, letn. 57, št. 4, str. 
20–27, ilustr. 

PODOBNIKAR, Tomaž, MLINAR, Jurij. Ločljivost 
velikosti povprečne stanovanjske hiše : kakovosten 

digitalni model reliefa Slovenije. Delo, 9. mar. 2006, 
leto 48, št. 56, str. 25, ilustr. 

objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

ČEH, Marjan, PODOBNIKAR, Tomaž, SMOLE, Domen. 
Semantic similarity measures within the semantic 
framework of the universal ontology of geographical 
space. V: RIEDL, Andreas (ur.). Progress in spatial 
data handling : 12th International Symposium on 
Spatial Data Handling. Berlin; Heidelberg; New York: 
Springer, 2006, str. [417]–434. 

GREGORIČ BON, Nataša. Punë kërkimore antropolo-
gjike në zonën e Dhërmiut/Drimadhes të Himarës. V: 
Ndërtimi i së ardhmes së Himarës : punimet e konfe-
rencës Pan-Himariote 2005. Tiranë: FLESH, 2006, 
str. 163–175, fotogr. 

KOBLER, Andrej, PFEIFER, Norbert, OGRINC, Peter, 
TODOROVSKI, Ljupčo, OŠTIR, Krištof, DŽERO-
SKI, Sašo. Using redundancy in aerial lidar point 
cloud to generate DTM in steep forestedrelief. V: 
KOUKAL, Tatjana (ur.). 3D remote sensing in fore-
stry : proceedings : international workshop, Vienna, 
14th-15th Feb. 2006. Vienna: University of Natural 
Resources and Applied Life Sciences, Department of 
Spatial, Landscape and Infrastructure-Sciences, 2006, 
str. 275–280, ilustr. http://www.rali.boku.ac.at/filead-
min/_/H85/H857/workshops/3drsforestry/Proceedin-
gs_3D_Remote_Sensing_2006.pdf. 

KOKALJ, Žiga, PEHANI, Peter, PODOBNIKAR, To-
maž, GOODCHILD, Helen, GAFFNEY, Vincent L., 
OŠTIR, Krištof. An internet mapping framework for 
cultural management – Mundo Maya case study. V: 
Kulturelles Erbe und Neue Technologien : Archäologie 
und Computer : Workshop 10, 7.–10. November 2005. 
Wien: Magistrat der Stadt Wien, MA 7, Referat Stad-
tarchäologie, [2006, cop. 2005], str. 1–7, ilustr. 

OŠTIR, Krištof, KOKALJ, Žiga, ŠPRAJC, Ivan. Appli-
cation of remote sensing in the detection of Maya ar-
cheological sites in south-eastern Campeche, Mexico. 
V: CAMPANA, Stefano (ur.). From space to place : 
proceedings of the 2nd international workshop, CNR, 
Rome, Italy, December 4–7, 2006, (BAR international 
series, 1568). Oxford (England): Archaeopress, 2006, 
str. 553–558, zvd., graf. prikazi. 

OŠTIR, Krištof, NUNINGER, Laure. Paleorelief detecti-
on and modelling : a case study in eastern Languedoc 
(France). V: CAMPANA, Stefano (ur.). From space to 
place : proceedings of the 2nd international workshop, 
CNR, Rome, Italy, December 4–7, 2006, (BAR interna-
tional series, 1568). Oxford (England): Archaeopress, 
2006, str. 255–260, zvd., graf. prikazi. 

PODOBNIKAR, Tomaž, KOZINA, Jani, KOKALJ, Žiga. 
Land use dynamics analysis: case study of Triglav Na-
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SUMMARY

The Spatial Information Centre conducts research in 
two areas. The Division for Spatial Studies explores 
geographical information systems (GIS) and remote 
sensing techniques and their application in various 
natural sciences and humanities, while the Anthropol-
ogy Division is focused on anthropological studies 
in Slovenia, Albania, Papua New Guinea and West 
Africa, as well as on Maya archaeology and Mesoa-
merican archaeoastronomy. With the application of 
GIS and remote sensing techniques we participated in 
a number of both national and international research 
projects aimed at developing adequate strategies for 
sustainable natural and cultural resource management 

in Slovenia and beyond. The GIS and remote sensing 
techniques were also employed for paleo-landscape 
modelling and management of spatial data within an 
archaeological study of long-term settlement dynamics 
in France. The research in the field of social anthropol-
ogy included fieldwork in Burkina Faso and the analy-
ses and interpretation of various data sets collected 
formerly in Papua New Guinea, Albania and Burkina 
Faso. Archaeological data and GIS methodology were 
combined in the preparation of a monograph in which 
both the information collected in six reconnaissance 
seasons in southeastern Campeche, Mexico, and the 
derived analyses and interpretations are presented.
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