
Člani študijskega krožka Spoznajmo svoje mesto in domovino,  

ki deluje  pod mentorstvom mag. Olge Paulič, vas v Tednu kulturne dediščine  

in Dnevov evropske kulturne dediščine 2017 vabijo na prireditev 

 

Zgradbe v parku Tivoli nekoč in danes 

 
Četrtek, 28. september 2017, ob 10.00 uri 

       Cekinov grad (Viteška dvorana) – Muzej novejše zgodovine Slovenije, Tivoli 

Celovška 23, Ljubljana 

 

10.00 – 11.15 Video predstavitev 

11.30 – 13.00 Voden ogled po parku Tivoli 

 

Članice študijske skupine mag. Judita Bagon, Meta Havliček,  Bronka Kavčič, Breda Levec, 

Danijela Kogoj, Ana Mikolič, Marinka Čerkez Nose, Petra Platner, Anamarija Rančič, dr. 

Marjeta Šentjurc, Alenka Vukadin Škulj in Sonja Bežek Zajec bodo na dogodku predstavile 

nasledke preučevanja parka Tivoli v študijskem letu 2016/17. V preteklem študijskem letu so 

v programu Spoznajmo svoje mesto in domovino obravnavale naravno, kulturno (zgradbe in 

njim bližnje spomenike) in športno dediščino v ljubljanskem parku Tivoli v preteklosti in 

sedanjosti.  

Ob tem bodo posebej opozorile na pomembnost vode za park in ljudi od antike naprej, kar 

je letošnja osrednja tema DEKD in TKD.  Voda v parku Tivoli se povezuje z grafično podobo 

letošnjih DEKD, saj jo prikazuje iz mitološke pradavnine, ki jo simbolizira rdeča barva, 

prehaja v organsko, naravno, ki jo simbolizira modra barva, in se zaključi v arhitekturi, ki je 

simbolizirana s tlorisom vodnjaka.  



Raziskovanje je bilo velik izziv, saj zaradi slabe označenosti naravnega  prostora in kulturne 

dediščine deluje park Tivoli tajanstveno, k čemur pripomore tudi pomanjkljiva strokovna 

umetnostnozgodovinska literatura. V dragoceno pomoč so nam bile stare razglednice, ki so 

nam odstrle številne skrivnosti, ki so se izgubile v preteklosti. V izziv so nam bili tudi naši 

neuresničeni predlogi za izboljšanje spoznavanja parka Tivoli, ki smo jih predlagale na DEKD 

in TKD 2015, ko smo predstavile svoje preučevanje spomenikov v parku Tivoli. 

Na prireditvi bodo sodelovali tudi zbiralec starih razglednih gospod Boris Dolničar in 

glasbenice Hana Feguš (violina), Patricija Kunstek (flavta) in Doris Keršič (klavir), ki bodo 

dogodek popestrile z glasbenim nastopom. 

Po video predstavitvi v Cekinovem gradu vas vabimo na voden ogled parka Tivoli ob 11.30 

uri.  

Pričakujemo vas in se veselimo srečanja z vami. 

Članice študijske skupine Spoznajmo svoje mesto in domovino in mentorica skupine  

mag. Olga Paulič 
 

ZA UDELEŽBO NA DOGODKU VLJUDNO PROSIMO ZA VAŠE PREDHODNE PRIJAVE,  

KI JIH SPREJEMA TANJA SENICA, UTŽO LJUBLJANA, TEL.: 01 433 20 90, E-NASLOV: 

tanja@univerzatri.si 
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