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NAGRADE IN PRIZNANJA
AWARDS AND RECOGNITIONS

PROJEKT LA DOCTORA
Prejemnik Nagrade ICOM Slovenija

Slovenski etnografski muzej je prejemnik Nagrade ICOM Slovenija v kategoriji 
mednarodno prepoznavnih projektov za leto 2021. Nagrado je prejel za projekt La Doctora: 
Življenje in delo slovenske znanstvenice v Paragvaju, ki ga je koordinirala muzejska 
kustodinja dr. Tanja Roženbergar, avtorica razstave pa je bila dr. Marija Mojca Terčelj 
(Fakulteta za humanistične študije, Univerza na Primorskem). Postavitev in arhitektura 
razstave je delo mag. Jasne Kralj Pavlovec, avtorica celostne podobe in oblikovanja pa 
je Danijela Grgić. Nagrado je Slovenski etnografski muzej prejel 19. novembra 2021 v 
Posavskem muzeju Brežice.

Prejemnice nagrade Danijela Grgić, dr. Marija Mojca Terčelj in dr. Tanja Roženbergar  
(foto: Andreja Matijevc, 2021)
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Kot je zapisala Komisija za podeljevanje nagrade: »Razstava La Doctora: Življenje 
in delo slovenske znanstvenice v Paragvaju (od 20. aprila 2021 do 2. januarja 2022) 
predstavlja ključna dela dr. Branislave Sušnik in njene odprave med staroselska ljudstva 
Paragvaja. Hkrati pripoveduje zgodbi o staroselskih skupnostih Chaca in vzhodno-
paragvajskega gozda ter savane. Temelj razstavnega projekta ob vključevanju institucij 
iz Evropske unije in Latinske Amerike je bilo sodelovanje med Slovenskim etnografskim 
muzejem in Etnografskim muzejem »dr. Andrés Barbero« v Asunciónu v Paragvaju.

Celoten razstavni projekt je bil zasnovan v skladu s sodobnimi muzeološkimi 
načeli, s poudarkom na digitalni dostopnosti ob odprtju in upoštevanju pomembnosti 
spletne dosegljivosti v trenutni (post)koronski situaciji ter mednarodnem sodelovanju. 
Pri rokovanju z vsebino je sledil načelom ICOM-ove etike in sprožal obširen dialog 
na družbenem, strokovnem, raziskovalnem, znanstvenem in diplomatskem področju. 
Razstava in obrazstavni program obiskovalce nagovarjata na več ravneh, prilagojeno 
različnim starostnim in strokovnim skupinam. Pomemben doprinos sodelovanja je v 
digitalizaciji gradiva in oblikovanju nove zbirke digitalnih podatkov.

Zaradi svoje posebnosti je bil projekt umeščen v mrežo prireditev ob 100-letnici 
rojstva dr. Branislave Sušnik tako v Sloveniji kot Paragvaju. Pomemben element 
mednarodnega povezovanja je zavzemanje za ohranjanje kulturnih razlik in vzpodbujanje 
univerzalne odgovornosti za dediščino. Projekt na mednarodni ravni odpira vprašanje 
ohranjanja kulture staroselskih ljudstev Paragvaja ter okoljevarstvene problematike in 
obiskovalce nagovarja k razmisleku o univerzalnih izzivih sodobne civilizacije in sveta. 
S tem uresničuje pomembno vlogo muzejev pri opozarjanju na okoljske spremembe in v 
odnosu do muzejskih predmetov iz drugih kontinentov.

Slovenskemu etnografskemu muzeju za projekt La Doctora: Življenje in delo 
slovenske znanstvenice v Paragvaju, ki je nastajal pod vodstvom dr. Tanje Roženbergar, 
ICOM Slovenija podeli nagrado v kategoriji mednarodno prepoznavnih projektov.«

Prejemniki nagrad ICOM Slovenija za leto 2021 (foto: Andreja Matijevc, 2021)

Nagrade in priznanja


