
Razstave in drugo 

 

 Razstava Oddelka za muzikologijo FF UL 

Ozvočeni zemljevid sveta v 20. stoletju: 10 zvočnih postaj/stopnišče FF 

 

 Razstava ob 50-letnici Muzikološkega zbornika (11. 5. 2015–13. 6. 2015)/ 

Preddverje pred Veliko čitalnico NUK 

Ob 50-letnici vabljeni na ogled razstave v NUKu, ki vas bo kronološko popeljala od 

samih začetkov izdajanja zbornika do zadnje jubilejne številke. Ponuja vpogled v to, 

kako se je Muzikološki zbornik v toku časa grafično, vsebinsko in jezikovno spreminjal 

pod taktirko različnih urednikov in  kakšen je njegov pomen za slovensko muzikologijo. 

Avtorici: dr. Tjaša Ribizel in Daniela Preglau  

 

 Razstava Oddelka za etnologijo in kulturno antropologijo FF UL 

Tri četrtine stoletja etnoloških prebojev – razstava ob 75. letnici Oddelka za etnologijo 

in kulturno antropologijo/avla FF 

 

 Slovenski etnografski muzej, Metelkova 2, Ljubljana 

Četrtek, 21. maja, ob 12.00 uri  

Voden ogled razstave Vrata. Prostorski in simbolni prehodi življenja  

Po razstavi bo vodila njena avtorica mag. Polona Sketelj. Ogled je brezplačen.  

http://www.etno-muzej.si/sl/razstave-sem/vrata-prostorski-in-simbolni-prehodi-

zivljenja  

 

 Muzej novejše zgodovine Slovenije, Celovška cesta 23, Ljubljana  

Sreda, 20. maja, ob 16.30 uri  

Voden ogled razstave 9. maj 1945  

Po razstavi bo vodila dr. Urša Valič. Ogled je brezplačen (traja od 30 do 45 minut).  

http://www.muzej-nz.si/sl/  

 

 Narodni muzej Slovenije, Prešernova 20, Ljubljana  

Sreda, 20. maja, ob 10.00 uri 

Voden ogled razstave Rimske zgodbe s stičišča svetov 

Po razstavi bo vodil dr. Boštjan Laharnar. Ogled je brezplačen (traja 90 minut).  

 

Sreda, 20. maja, ob 15.00 uri 

Ogled in predstavitev knjižnice Narodnega muzeja Slovenije/Narodni muzej Slovenije, 

Prešernova 23, Ljubljana  

 Brezplačen ogled (traja 60 minut).  

 

 Univerza v Ljubljani, Arhivsko muzejska služba, Kongresni trg 12 

Sreda, 20. maja, ob 11.00 uri 

Arhiv in muzej bo predstavila vodja Tatjana Dekleva.  

Ogled je brezplačen (traja 30 minut).  

http://www.etno-muzej.si/sl/razstave-sem/vrata-prostorski-in-simbolni-prehodi-zivljenja
http://www.etno-muzej.si/sl/razstave-sem/vrata-prostorski-in-simbolni-prehodi-zivljenja
http://www.muzej-nz.si/sl/


 

 Knjigomenjava študentov Oddelka za etnologijo in kulturno antropologijo 

sKULAj si knjigo/park 

Izmenjevalnica etnološko-antropološke in druge družboslovne literature po principu 

prinesi in zamenjaj, ki temelji na obredni izmenjavi dobrin na Trobriandskem otočju. 

 

 Glasbeni sprehod po Ljubljani 

http://slovenskaglasbenadela.ff.uni-lj.si/?page_id=105. 

 

 Omreži dan – Web it 

Petčlanska skupina študentov socialne pedagogike se bo opremljena z vrvico, papirčki 

in kemičnimi svinčniki napotila omrežiti dan. V srcu vzklikajo »web it«, medtem ko 

želijo mimoidočim polepšati dan, jih razbremeniti in jim ponuditi delček skupnostne 

podpore. S širjenjem lepih misli in simbolnim odmetavanjem tistih obremenilnih so se 

podali na pot socialnih sprememb, ki so v današnjem svetu še kako potrebne. 

 

Torek, 19. maja, od 9.30 do 13.30/park 

Sreda, 20. maja, od 9.30 do 13.30/park 

 

*Nujna je predhodna prijava na otroške delavnice na E: knjigarna@ff.uni-lj.si . 
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