
 

          Dop. št. 16/2015 

Ljubljana, 19.5.2015 

 

Vabilo  

na mednarodno strokovno ekskurzijo  

»Po poteh Matije Murka« 

12., 13. in 14. junij 2015 

 

 

V luči praznovanja 40-letnice SED organiziramo tridnevno mednarodno strokovno ekskurzijo v Gradec 

in Prago, na kateri bomo spoznali akademsko delovanje filologa in etnologa Matije Murka, ki je 

odločilno prispeval k razvoju etnologije na Slovenskem in zarisal pot slovenskemu narodopisju. Na 

ekskurziji se bomo posvetili Murkovemu delu v Gradcu in Pragi, kjer je bil Murko (poleg Leipziga) 

zaposlen kot redni profesor.  

Ekskurzija bo priložnost za vnovični premislek o pomenu Murkovega dela za razvoj vede. Ob tej 

priložnosti bomo skušali navezati stike s češkimi etnologi in kulturnimi antropologi, prav tako pa si 

bomo ogledali etnološke ustanove v obeh mestih in v praškem primestju. 

 

 

Program: v priponki (ponudba Turistične agencije Maona). 

Prijave sprejemamo do 25. 5. 2015  

na info@sed-drustvo.si ali na tel. št. 051 726 007.  
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Plačilo na TR SED: SI56 0208 3001 6028 646, 

sklic (referenca) : 01 2015. 

 

Polovico denarja (105,00 €) do 25. 5. 2015 nakažite kot akontacijo, saj moramo v Pragi rezervirati 

prenočišča in agenciji sporočiti število udeležencev. Drugo polovico nakažite do 5. 6. 2015.  

 

O morebitnih spremembah programa vas bomo sproti obveščali. Nekaj dni pred ekskurzijo vam bomo 

poslali še natančna navodila.  

 

Prosimo, poravnajte članarino SED in si pridobite potrjene članske izkaznice PRESS ali pa 

mednarodno izkaznico ICOM. 

 

Cena ekskurzije je preračunana ob udeležbi vsaj 30 oseb. Če nas bo manj, se bomo odločili za 

drugačno izvedbo ekskurzije in vas o tem pravočasno obvestili.  

Če bo ekskurzija odpadla, vam bomo poslani denar vrnili na vaš osebni račun. 

Odpovedi sprejemamo do 7. 6. 2015.  

 

Vodja DS za SE pri SED:                                                 Predsednica SED 

Zora Slivnik Pavlin, l. r.                                                     Anja Serec Hodžar, l. r. 

051 726 007 

 

Tajništvo SED 

Ana Zupančič, l. r.  

info@sed-drustvo.si 

031 714 405 

 

Priloga: Ponudba TA Maona 

 


