
235

Etnolog 32 (2022)

NAGRADE IN PRIZNANJA
AWARDS AND RECOGNITIONS

PROJEKT LA DOCTORA
Dr. Tanja Roženbergar – prejemnica odlikovanja in  

dr. Marija Mojca Terčelj – prejemnica priznanja

23. septembra 2022 je v Slovenskem etnografskem muzeju potekal slavnostni 
dogodek, na katerem je za projekt La Doctora: Življenje in delo slovenske znanstvenice 
v Paragvaju odlikovanje prejela dr. Tanja Roženbergar. Odlikovanje ji je podelil g. Julio 
Enrique Mineur, poslanec Častne poslanske zbornice Republike Paragvaj. Priznanje 
Veleposlaništva Paragvaj v Sloveniji s sedežem na Dunaju pa je za isti projekt prejela 
dr. Marija Mojca Terčelj. Izročil ji ga je Nj. Eksc. g. Juan Francisco Facetti Fernández, 
veleposlanik.

Prejemnica odlikovanja dr. Tanja Roženbergar in prejemnica priznanja dr. Marija Mojca Terčelj (foto: Blaž 
Verbič, 2022)

»Ta uspešen in odmeven razstavni projekt je rezultat večletnega timskega dela, 
mednarodnih sodelovanj in medinstitucionalnih povezovanj. V Etnografskem muzeju dr. 
Andres Barbero v Asuncionu Fundacije La Piedad je direktorica ga. Adelino Pusineri, tudi 
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prva pobudnica sodelovanja, z velikim zaupanjem in naklonjenostjo na široko odprla vrata 
do njihovih zbirk in dokumentov. Dr. Marija Mojca Terčelj, njena dolgoletna sogovornica, 
danes predavateljica na Fakulteti za humanistične študije Univerze na Primorskem, 
avtorica raziskave in razstave ter odlična poznavalka dela dr. Sušnikove in staroselskih 
skupin Paragvaja, je kljub pandemiji nadaljevala in v sodelovanju z avtorsko skupino 
zaokrožila svoje raziskovalno in razstavno delo.

Ves čas trajanja razstavnega projekta nas je s posebno pozornostjo in naklonjenostjo 
spremljal tudi Nj. Eks. g. Juan Francisco Facetti, veleposlanik Paragvaja v Sloveniji s 
sedežem na Dunaju.

Vsi – kolegice in kolegi, raziskovalci, ustvarjalci iz Slovenije in Paragvaja, 
predstavnice in predstavniki sodelujočih institucij ter predstavniki diplomacije obeh 
držav – ste pomembno pripomogli k odličnosti, pestrosti in odmevnosti razstavnega 
projekta in poznavanju dr. Sušnikove v njeni domovini. Zato vsem iskrena hvala.«

Iz nagovora prejemnice odlikovanja dr. Tanje Roženbergar

Nagrade in priznanja

Odlikovanje dr. Tanji Roženbergar (foto: Dokumentacija SEM, 2022)


