
GOZDOVI IN LJUDJE – DEDIŠÈINA ZA PRIHODNOST

3. seminar za etnobotaniko 
16. in 17. marec 2019

PROGRAM

Sobota, 16. 3. 2019

Nedelja, 17. 3. 2019

10.00 – 10.15: 

10.15 – 11.30: 

11.30 – 11.45:                        

11.45 – 13.00: 

13.00 – 14.15: 

14.15 – 15.15: 

15.15 – 16.30: 

16.30 – 17.45: 

18.00 – 19.00: 

  
                            

10.00 – 11.15: 

11.15 – 11.30: O

11.30 – 12.45: 

12.45 – 14.00: 

14.00 – 15.00: O

15.00 – 16.15: 

16.15 – 17.30: 

17.30 – 18.30: D

                             

dr. Tanja Roženbergar

Vlasta Mlakar

prof. dr. Robert Brus

Pavel Medvešèek Klanèar

Jurij Kunaj

dr. Žiga Zwitter

Barbara Sosiè

prof. dr. Franc Pohleven

prof. dr. Vito Hazler

Edo Kozorog

Jože Prah

prof. dr. Jurij Diaci

, direktorica SEM

Uvodni pozdrav in predstavitev programa

Gozd in drevesa v etnobotaniènem izroèilu na Slovenskem

Odmor   

Drevesne vrste na Slovenskem – naravna in kulturna dedišèina

Med nebom in zemljo – drevesa v staroverskih èašèenjih

Odmor za kosilo

Pravi èas za posek lesa – stara in sodobna znanja

Agrarna raba gozdov v zgodnjem novem veku in vpliv na krajino

Les v tradicionalnih rabah in naèinih življenja

Obnovljivi gozdni viri – pomen predelave in rabe lesa za èloveka in okolje 

dmor 

Les in stavbna dedišèina

Izjemna drevesa – mitska vez med preteklostjo in prihodnostjo

dmor za kosilo 

Izobraževalna in turistièna vloga gozdov za trajnostni razvoj       

Sonaravno gojenje gozdov – novodobno gibanje ali nujnost?

ružabni zakljuèek 

17.45 – 18.00: Odmor  

Letošnji seminar za etnobotaniko je posveèen kulturni dedišèini gozdov, 

temu izjemnemu naravnemu bogastvu, ki je èloveku podarjeno zgolj v 

upravljanje. Da bi drevesa po starem reku »ne šla v nebesa« in da bi zdrave 

gozdove ohranili našim zanamcem, je nujno zavedanje o kompleksnem 

pomenu gozdov za èloveka in planet ali kot pravi slovenski ljudski 

pregovor: »Drevo se na drevo naslanja, èlovek na èloveka.«

Slovenci se radi ponašamo s svojimi bujno zelenimi gozdovi in povemo, da 

porašèajo kar dobro polovico naše dežele. Pa se tudi zavedamo, da je gozd 

pomemben življenjski prostor in neprecenljiva bivanjska vrednota?

Gozdovi so v zavesti Slovencev prisotni že od najstarejših èasov, ko so naši 

predniki drevesa še po božje èastili. Skozi zgodovino se je vloga gozdov 

spreminjala, s tem pa tudi vrednote. Èe je bil gozd nekdaj živo bitje z lastnim 

življenjem, je danes pogosto le še surovinski vir. V ospredju seminarskih tem je 

zato trajnostno gospodarjenje z gozdovi, skupek z gozdom povezanih vlog, 

znanj in vrednot, ki so se skozi tisoèletja prenašali iz roda v rod.

 

Slovenski etnografski muzej želi s povezovanjem razliènih strokovnjakov s 

podroèja gozdarstva, lesarstva, biologije, zgodovine, geografije, etnologije in 

kulturne antropologije povezati pretekle in današnje prakse ravnanja z gozdnim 

bogastvom ter povabiti na seminar vse, ki so z gozdovi kakorkoli povezani ali jih 

zanima njihovo življenje in raba v preteklosti in danes.

Projekt je v sodelovanju s Slovenskim etnografskim muzejem pripravila 
etnologinja in kulturna antropologinja Vlasta Mlakar, etnobotanièarka in 
avtorica knjige 

Cena za dvodnevni seminar: 50 €

* Plaèilo na TTR (01100-6030376834 / namen plaèila: PRIIMEK - ETNOBOTANIKA) 

ali na blagajni razstavne hiše SEM (tor – ned 10.00 – 18.00), 

najkasneje do 13. marca 2019.

Prijave in informacije:

Prijave sprejemamo od 1. januarja – 13. marca 2019

Barbara Sosiè / E: barbara.sosic@etno-muzej.si / T: 01/300 87 49
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