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Slovenski etnografski muzej je v začetku leta 2021 pridobil približno dvesto 
predmetov iz zapuščine zakoncev dr. Ane Hinterlechner Ravnik (1928–2017) in prof. 
dr. Danila Ravnika (1923–2016). Donatorja sta z muzejem že več let sodelovala in sta mu 
predhodno že podarila nekaj predmetov iz Južne Amerike in Afganistana. 

Profesor Ravnik je bil zaposlen na Oddelku za geofiziko Geološkega zavoda v 
Ljubljani in sodi med najbolj znane slovenske geofizike. Svoje znanje je izpopolnjeval tudi 
na študiju v tujini, bogate izkušnje pa je posredoval študentom na Naravoslovnotehniški 
fakulteti. Bil je med prvimi, ki je na terenu raziskoval z geoelektričnimi metodami, ki 
so se kmalu zelo uveljavile predvsem pri iskanju podzemnih nahajališčih plina in vode. 
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Glinena posoda z ročajem v obliki pumine glave je bila kupljena v Limi, glavnem mestu Peruja, leta 1973  
(foto: Blaž Verbič, 2021).
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Z inovativnostjo na področju geofizike so se prof. Ravniku odprla vrata v svet in leta 
1968 je bil povabljen v mednarodno ekipo strokovnjakov, ki je pod okriljem Organizacije 
združenih narodov organizirala iskanje pitne vode v Boliviji, Mavretaniji in Afganistanu. 
Njegovo delovanje v tujini je bilo vse bolj intenzivno in sledila so številna potovanja, na 
katerih ga je pogosto spremljala soproga dr. Ana Hinterlechner Ravnik. 

Njuno strokovno znanje si je bilo zelo blizu, saj je bila dr. Hinterlechner Ravnikova 
po izobrazbi geologinja, zaposlena na Geološkem zavodu v Ljubljani. Sodi med vodilne 
raziskovalce metamorfnih kamnin v Sloveniji in je bila med prvimi, ki se je posvetila 
tudi preučevanju vulkanskih kamnin. Svoje obsežno znanje je po upokojitvi nekaj časa 
prenašala na študente geologije in jim študij olajšala s pisanjem študijskih skript. Oba s 
soprogom sta si prizadevala, da svoje znanje posredujeta čim širši javnosti z različnimi 
predavanji in objavami v poljudnoznanstveni reviji Proteus. Skupaj sta sodelovala tudi 
pri mednarodnih projektih o geoloških raziskavah Mavretanije in Etiopije. 

Posrebreni manšetni zapestnici s čipkasto perforacijo sta bili kupljeni v Afganistanu leta 1971  
(foto: Blaž Verbič, 2021).

Med bivanjem v posamezni državi sta osrednjo pozornost namenila delu, v prostem 
času pa sta potovala naokoli, saj ju je zelo zanimalo vsakdanje življenje domačinov in 
njihova kultura, predvsem pa daljna preteklost, ohranjena na znamenitih arheoloških 
najdiščih. S potovanj se nikoli nista vračala praznih rok, ampak sta domov prinesla 
poleg kamnin tudi veliko različnih predmetov, ki jih lahko razvrstimo od standardnih 
turističnih spominkov do kakovostnih primerkov etnološke in arheološke dediščine. 
Daljše bivanje prof. Ravnika v Boliviji je vplivalo na njuno zanimanje za inkovsko kulturo, 
tako da sta obiskala vsa najbolj znana arheološka najdišča. V donaciji Slovenskemu 
etnografskemu muzeju prevladujejo predmeti iz Bolivije, v zbirki je več oblik keramičnega 
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posodja s polihromno dekoracijo, leseni in glinasti kipci ter nekaj spominkov z motivi 
iz inkovske mitologije. Večino predmetov sta kupila v La Pazu, glavnem mestu Bolivije. 
Podobno gradivo sta nakupila med potovanjem po Peruju, kar nekaj glinastih in lesenih 
kipcev novejšega datuma pa sta pridobila v Ekvadorju.

Pot ju je vodila še po Sredozemlju (Tunizija, Rodos, Izrael), po Bližnjem vzhodu in 
vse do Indije. Veliko predmetov sta prinesla tudi iz omenjenih predelov sveta. Največ iz 
Afganistana in Pakistana, nekaj stvari pa je iz Indije. Marsikateri predmet kupljen na 
bazarju, kaže na mojstrsko obvladovanje obrti in poznavanje tradicionalnih oblikovnih 
elementov prevzetih iz folklore ali mitologije. 

Tako zanimive arheološke najdbe, ki sta jih kupovala v starinarnicah, kot navadne, 
cenene turistične spominke, sta doma popisala in označila z zaporednimi številkami na 
majhnih nalepkah, ki sta jih nalepila na najbolj neopazen del predmeta. Vse predmete 
sta imela spravljene v zastekljenih omarah in do konca njunega življenja je bila zbirka 
izredno skrbno vzdrževana.

Zapuščina zakoncev dr. Ane Hinterlechner Ravnik in prof. dr. Danila Ravnika je za 
Slovenski etnografski muzej dragocena pridobitev, saj podarjeno zelo raznovrstno gradivo 
iz različnih koncev sveta ponuja vpogled v nekaj glavnih značilnosti posameznih bolj 
ali manj znanih kultur. Izjemna zbirka v muzeju odpira veliko možnosti za posamezne 
raziskave in tematske razstave, ki bodo hkrati tudi spoštljiv spomin na zanimiva zakonca, 
ki sta neizmerno oboževala potovanja, srečevanja z različnimi ljudmi in njihovo kulturo, 
predvsem pa sta bila velika ljubitelja naravnih lepot tega in edinega sveta.
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