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ETNOLO[KE PRIPRAVNICE
Popis predmetov v Fabianovi muzejski trgovini,
Lokev na Krasu
Adela Pukl

Fabianova muzejska trgovina v vasi Lokev na Krasu je edina v celoti ohranjena
in opremljena trgovina z me{anim blagom v Sloveniji. Zasebni zbiralec Miro Slana
je v muzejsko trgovino umestil predmete, ki so nepogre{ljiv del inventarja trgovin
z me{anim blagom iz ~asa pred drugo svetovno vojno: emajlirana in pocinkana
posoda, pralni pra{ki, za~imbe, kozmeti~ni pripomo~ki, petrolej, steklena in
lesena embala`a, toba~ni izdelki, pecilni pra{ki, semena, kreme za ~evlje … V
muzejski trgovini so na ogled tudi stari reklamni predmeti, kot so plakati, kipci,

[tudentke inventarizirajo predmete (foto: Adela Pukl, 2019)
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plo~evinaste in kartonske reklamne table, ra~uni, oglasna sporo~ila za sejme in
razstave, knjige, katalogi, koledarji … Pri zbiranju predmetov Mira Slano vodi cilj
predstaviti trgovino z me{anim blagom v ~asu pred drugo svetovno vojno. Nekateri
predmeti so seveda tudi novej{i, saj `eli za dolo~ene blagovne znamke ustvariti
~im celovitej{i pregled njihovega razvoja in pojavnih oblik.
Zbirka,1 ki je za~ela nastajati pred ve~ kot dvajsetimi leti, danes {teje okoli
30.000 predmetov, od tega jih je pribli`no 7000 na ogled v Fabianovi muzejski
trgovini. Leta 2011 je bil narejen prvi sistemati~ni popis predmetov podjetja
Saturnus.
Sodelovanje zasebnega zbiralca Mira Slane in Slovenskega etnografskega
muzeja
se je za~elo leta 2004, ko se je v muzeju pripravljala razstava Spogledi:
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med oblikovanjem in slovensko kulturo. Njegovo obse`no zbirko smo bolje
spoznali leta 2009, ko je muzej za~el na~rtno zbirati snovno in nesnovno kulturno
dedi{~ino slovenskih blagovnih znamk. Takrat so se za~ele tudi priprave razstave
z naslovom Cockta, pija~a va{e in na{e mladosti: o dedi{~ini slovenskih blagovnih
znamk. Sodelovanje smo nadaljevali leta 2014 ob pripravi razstave 140 let [umija:
bonboni vseh generacij.

Udele`enci etnolo{kih pripravnic pred Fabianovo muzejsko trgovino (foto: Adela Pukl, 2019)
1
Fabianova muzejska trgovina je svoja vrata odprla leta 2007, trgovska tradicija v Fabianovi doma~iji
v vasi Lokev na Krasu pa sega `e v leto 1869. Trgovina je nepretrgoma delovala vse do leta 1948. Miro
Slana, ki je po osnovni izobrazbi trgovec, se je poro~il v trgovsko dru`ino in po letu 1990 za~el s postopnim,
a na~rtnim zbiranjem predmetov za muzejsko trgovino.

Etnolo{ke pripravnice

Plod ve~letnega sodelovanja so bile etnolo{ke pripravnice. Slovenski
etnografski muzej je med 13. 5. in 15. 5. 2019 organiziral popis predmetov Fabianove
muzejske trgovine. Udele`ile so se ga {tiri {tudentke Oddelka za etnologijo in
kulturno antropologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani pod vodstvom
kustosinje Adele Pukl. V ~asu terenskega dela so se seznanile z muzeolo{kimi
metodami dela pri evidentiranju, dokumentiranju in inventariziranju predmetov:
popis, opis in fotografiranje predmetov zbirke Fabianijeve muzejske trgovine.
Vzpostavile smo sistem popisa zasebne zbirke po muzejskih standardih, sproti
smo urejale zbirko, popisovale predmete in jih fotografirale. Inventarizirali smo
350 predmetov. Zavedamo se, da je to {ele za~etek. Miro Slana bo s popisom
predmetov nadaljeval in hkrati urejal svojo zbirko pripovedi trgovcev, lastnikov
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podjetij, ki so oskrbovali trgovine z me{anim blagom, ter njihovih dedi~ev.

