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ob razstavi Kjer so ?ebele doma
Paviljon ?ebelji svet, ki je na ogled v avli muzeja, je kot vzporedna atrakcija ob razstavi
Kjer so ?ebele doma namenjen ozaveš?anju o pomembnosti ?ebel in ostalih opraševalcev za
trajnostno kmetijstvo, za zagotavljanje varnosti preskrbe s hrano v svetu – torej prepre?evanje
lakote ter posledi?no za izboljšanje kakovosti življenja vsakega posameznika.
Obiskovalci lahko v paviljonu na interaktiven na?in doživijo svet ?ebel, si s pomo?jo virtualne
resni?nosti približajo ?ebele, se z njimi fotografirajo, poslušajo bren?anje ?ebel, vonjajo
propolis ter spoznajo še marsikaj zanimivega iz sveta ?ebel z uporabo sodobne tehnologije.
?ebelji svet (Bee World) je kupola, sestavljena iz šesterokotnih elementov, ki predstavljajo
?ebelje satnice. Celoten paviljon meri v tlorisu 6 m (premer kupole), v višino pa 3,20 m, tako
da se skozenj lahko sprehodi obiskovalec. V ?ebeljih satnicah, ki merijo okoli 65 cm (premer),
so razli?ne vsebine, ki obiskovalcu približajo življenje ?ebel.
Najve?ji poudarek je na interaktivnih vsebinah: s pomo?jo virtualnih VR-o?al je omogo?en
ogled filmov iz ?ebeljega sveta, posnetih v tehnologiji 360°, na tabli?nih ra?unalnikih najmlajši
spoznavajo lepote Slovenije s perspektive ?ebele, na vgrajenih monitorjih je možen ogled
razli?nih zanimivih posnetkov o ?ebelah in njihovem življenju, o slovenskem ?ebelarstvu in
Sloveniji. V paviljonu so zasajene slovenske medovite rastline, dodatna popestritev so
številne atraktivne fotografije ?ebel slovenskih fotografov.
V preteklih dveh letih je paviljon gostoval po svetu (na sedežu Organizacije združenih narodov
za prehrano in kmetijstvo, na sejmu Agra Slovenija, na sedežu Evropske komisije v Bruslju v
Belgiji, kongresu Apimodije v Istanbulu v Tur?iji, na mednarodnem sejmu vina in žganih pija?
v Hongkongu ter v Združenih narodih v New Yorku, ZDA), sedaj pa bo na ogled obiskovalcem
Slovenskega etnografskega muzeja, kjer jim bo na inovativen ter tehnološko sodoben na?in
približal projekt svetovni dan ?ebel oz. pomen ?ebel, drugih opraševalcev ter ?ebelarstva
nasploh za prehranski sektor in varovanje okolja.
Paviljon je zasnovalo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (Kaja Kotnik) v
sodelovanju s ?ebelarsko zvezo Slovenije, ?ebelarskim muzejem Radovljica ter Uradom
Vlade RS za komuniciranje. Konstrukcija je plod slovenskega znanja, tehnologije, materiala in
dela.
Ve?: https://www.worldbeeday.org/files/id_cebelji_svet.pdf [1]
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