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od 30. septembra do 7. oktobra 2016
Vabimo vas, da se udeležite dogodkov, ki smo jih pripravili, da bi vam približali vsebine s področja naravoslovja, tehnike, 
biotehnike, humanistike, umetnosti in poslovnih ved, ki jih poučujemo in raziskujemo na Univerzi v Novi Gorici. Pridru-
žite se nam na zanimivih predavanjih, okroglih mizah, delavnicah in obiskih naših raziskovalnih laboratorijev.

  Kavarna Rusjan (Eda center)
  18.00

Predavanje Jezik in oblikovanje misli

Ali jezik vpliva na naše mišljenje? Ga morda celo določa in tako 
omejuje naše doživljanje sveta? In če da, na kakšen način in v 
kakšni meri? V prvem delu predavanja si bomo v iskanju odgovora 
na to vprašanje ogledali glavne argumente, s katerimi so se pred-
vsem filozofi in jezikoslovci tega vprašanja lotevali v preteklosti. V 
drugem delu predavanja pa si bomo ogledali nedavne raziskave o 
usvajanju slovničnega števila in pomena številk, ki jih izvajamo 
jezikoslovci z Univerze v Novi Gorici, in ugotavljali, kaj nam lahko 
o morebitni vlogi jezika pri oblikovanju misli povejo te raziskave 
oziroma slovenščina in dve od njenih opaznejših značilnosti – dvo-
jina in narečna raznolikost.

Naslov: Teden Univerze v Novi Gorici, Univerza med ljudmi    Urednica bese-
dila: Veronika Piccinini   Fotografije: Arhiv UNG, Martin Knez, Dean Šuc, Arhiv 
RS, Fotolia.com    Oblikovanje, priprava in tisk: A-media, d. o. o., Šempeter 
pri Gorici    Založnik: Univerza v Novi Gorici, Vipavska cesta 13, Rožna Doli-
na, Nova Gorica     Število natisnjenih izvodov: 200    Leto izida: 2016
Brezplačna publikacija. Publikacija je izdana z javnimi sredstvi.

  Univerzitetno središče Ajdovščina
  13.00–16.00

Spremljevalni dogodek Evropske noči raziskovalcev 2016*:
Dan odprtih vrat raziskovalnih laboratorijev in centrov v Univer-
zitetnem središču v Ajdovščini 

Dogodek je namenjen predvsem zaključenim skupinam osnovno-
šolcev in srednješolcev, ki se bodo lahko preko obiskov raziskoval-
nih laboratorijev in centrov univerze na interaktiven način spoznali 
s poklicem raziskovalca.

V Laboratoriju za kvantno optiko si bodo obiskovalci ogledali sve-
tlobni vir CITIUS, ki nudi podroben vpogled v lastnosti snovi na 
atomskem nivoju v realnem času. Je eden izmed najbolj zmogljivih 
virov svetlobe v Evropi. Proizvaja zelo kratke (femtosekundne, t.j. 
0.000000000000001 sekunde) laserske sunke v valovnih območjih 
od vidne pa do rentgenske svetlobe. V Laboratoriju za fiziko organ-
skih snovi bodo spoznali, kako se izdeluje organska elektronika iz 
plastike, v Laboratoriju za raziskave materialov pa, kako z izredno 
zmogljivim elektronskim mikroskopom vidimo atome.

V Centru za raziskovanje atmosfere se bodo seznanili z lidarjem, ki 
se uporablja za daljinsko zaznavanje onesnaževal v zraku.

Potrebna je predhodna najava na elektronski naslov: 
veronika.piccinini@ung.si

*Glej dogodek Evropska noč raziskovalcev 2016.

  Gallus Beer Bar, 
Bevkov trg, Nova Gorica

  17.00–19.30 
Projekcija animiranih filmov Visoke 
šole za umetnost

Sodelavci Visoke šole za umetnost 
bodo obiskovalcem predstavili štu-
dijske animirane filme ter razkrili 
proces njihovega nastajanja. 

   Bevkov trg v Novi Gorici, travnik pred MONG, 
Kulturni dom Nova Gorica, 
e-Hiša, novogoriška hiša poskusov

  16.30–23.00
Evropska noč raziskovalcev 2016 

Evropska noč raziskovalcev je vseevropska akcija, ki se izvaja z na-
menom, da bi poklic raziskovalca približali širši javnosti. V Slove-
niji bo v letih 2016 in 2017 Evropsko noč raziskovalcev z vodilom 
“Znanost za življenje” izvajal konzorcij petih organizacij, v katerem 
sodeluje tudi Univerza v Novi Gorici.

V okviru Evropske noči raziskovalcev bodo 30. septembra 2016 
v več slovenskih krajih potekali različni dogodki. Tudi Univerza v 
Novi Gorici bo s pomočjo sodelujočih organizacij iz lokalnega oko-
lja na ta dan pripravila delavnice, predstavitve, dneve odprtih vrat, 
prikaze poskusov in druge dejavnosti, preko katerih bodo obisko-
valci lahko navezali stik z raziskovalci ter spoznali njihov prispevek 
k družbi. 

Če vas zanima, “kako deluje znanost” in kako vpliva na naša 
življenja, se nam torej pridružite!

* Več o Evropski noči raziskovalcev in programu dogajanja 
v Novi Gorici in Ajdovščini: www.znanost za življenje.si

Sobota, 1. oktober 2016

  Palača Alvarez, Gorica
  10.00–15.00

Dan odprtih vrat Visoke šole za umetnost 

Sodelavci Visoke šole za umetnost bodo obiskovalcem predstavili 
študijske animirane filme ter razkrili process njihovega nastajanja. 

Obvezne predhodne prijave na: info.vsu@ung.si

  UNG, Rožna Dolina

  Predavalnica P-5 

  10.00–14.00
Mednarodni simpozij Kulturniška opozicija v socialistični Jugoslaviji
Fakulteta za humanistiko bo v sodelovanju s Hrvaškim inštitutom 
za zgodovino (uradni naziv Hrvatski institut za povijest) v okviru 
Tedna Univerze v Novi Gorici 2016 organizirala mednarodni sim-
pozij o kulturniški opoziciji v socialistični Jugoslaviji, s čimer bomo 
nadgradili uspešno sodelovanje s hrvaškimi zgodovinarji in na-
daljevali razpravo z lanskoletnega posveta o regionalnih vidikih 
tranzicije, prav tako organiziranega v okviru Tednu UNG 2105. Na 
simpoziju bo sodelovali hrvaški in slovenski zgodovinarji. Zaradi iz-
vedbe simpozija v času obeleževanja 25. obletnice izteka Brionske 
deklaracije, kar je omogočilo nadaljevanja osamosvojitvenega 
procesa oziroma prizadevanj za mednarodno priznanje Slovenije, 
bi lahko dogodek označil kot prispevek Univerze pri praznovanju 
jubileja Slovenije.

  Predavalnica P-9 

  17.00−18.00
Diplomanti novogoriške humanistike danes
Od začetka delovanja Fakultete za humanistiko, katere zamet-
ki segajo v leto 2004, je študij na njenih dodiplomskih študijskih 
programih zaključilo približno sto študentov, ki danes delujejo na 
različnih področjih, med drugim v gledališču, v šolstvu in v me-
dijih. V pogovoru Diplomanti novogoriške humanistike danes bodo 
nekateri diplomanti študijskih programov Slovenistika in Kulturna 
zgodovina predstavili svoje poklicne poti in izkušnje, ki so jih kot 
humanisti pridobili po študiju, in podali svoje mnenje o pomenu 
humanistike v vsakdanjem življenju. 

  Predavalnica SP-1

  15.00– 16.00
Gospodarski inženir – poklic prihodnosti 
Gospodarski inženirji v številnih podjetjih po svetu in pri nas skrbi-
jo za to, da se procesi odvijajo na kar se da učinkovit način. Od-
krivajo pomanjkljivosti in predlagajo izboljšave, ki ob upoštevanju 
zakonodajnih, okoljskih, varnostnih in drugih dejavnikov vodijo k 
znižanju stroškov ter povečani kakovosti izdelkov in storitev. Sledi-
jo najnovejšim tehnologijam in jih smiselno upoštevajo pri svojem 
delu. Vedo pa tudi, kako ravnati z ljudmi, jih voditi, motivirati, in 
kako reševati konflikte tako, da bodo rešitve res zaživele v praksi. Ta 
zanimiv in perspektiven poklic bosta Poslovno-tehniška fakulteta 
in Karierni center predstavila v pogovoru z diplomanti omenjene 
fakultete, ki delajo v uspešnih podjetjih in ki bodo značilnosti pok-
lica predstavili na svojih primerih.

Torek, 4. oktober 2016

  Dvorec Lanthieri, Vipava
  10.00–12.30

Predavanje in delavnici Centra za biomedicinske znanosti in 
inženiring 

· Od 10.00 do 10.30 bo potekalo predavanje Naše življenje z vi-
rusi, ki ga bo izvedla doc. dr. Martina Bergant Marušič. 

 Predavanje bo v slovenščini. 
· Od 11.00 do 12.30 se bodo obiskovalci lahko udeležili še ene iz-

med dveh delavnic:
-  delavnice Kolaž nukleinskih kislin; o genskem inženiringu 

na zabaven način (izvajalka: doc. dr. Martina Bergant Marušič, 
delavnica v slovenščini) ali 

-  delavnice Biomonitoring vzorcev iz okolja (izvajalka: prof. dr. 
Elsa Fabbretti, delavnica v angleščini). 

Predavanje in delavnici sta nemenjeni predvsem zaključenim sku-
pinam osnovnošolcev ali srednješolcev. Izvedla se bo ena izmed 
delavnic, glede na zanimanje obiskovalcev.
Potrebna je predhodna najava na elektronski naslov: 
martina.bergant@ung.si

  Dvorec Lanthieri, Vipava
  11.00–15.00

Dan odprtih vrat laboratorijev v dvorcu Lanthieri
Obiskovalcem bomo predstavili vse dejavnosti Visoke šole za vi-
nogradništvo in vinarstvo ter raziskave in delo Centra za raziskave 
vina, ki potekajo v dvorcu Lanthieri v Vipavi. Obiski bodo potekali 
v skupinah, in sicer prva skupina ob 11.00, druga skupina ob 13.00 
in tretja skupina ob 14.00. Dogodek je primeren za vse starostne 
skupine obiskovalcev.

V okviru dneva odprtih vrat lahko izvedemo tudi delavnico o kva-
sovkah, senzorično delavnico ali delavnico, pri kateri se obi-
skovalci v laboratoriju seznanijo z analizami v vinarstvu.
Da se skupinam lažje prilagodimo, vas prosimo, če nam svoj obisk 
najavite na elektronski naslov: info.vsvv@ung.si

  9.45–10.15
Delavnica »Spektroskopija s toplotnimi lečami« (TLS)

Fakulteta za znanosti o okolju in Laboratorij za raziskave v okolju 
bosta predstavila tehniko TLS, ki se pogosto uporablja predvsem za 
potrebe raziskav, saj omogoča visoko občutljive meritve z nizkimi 
mejami detekcije. Na splošno temelji na tvorbi toplote, ob perio-
dičnem vzbujanju vzorca. Rezultat neradiacijske sprostitve energije, 
ki jo absorbira vzorec, je temperaturni gradient, njegova posledica 
pa je sprememba fizikalnih parametrov (npr. gostote, lomnega ko-
ličnika) vzorca in njegove okolice. V primeru detekcije s termičnimi 
lečami (TLS), ki izhajajo iz gradienta lomnega količnika snovi zaradi 
sprememb temperature, termična leča povzroči razpršitev laser-
skega žarka, ki gre skozi prozorni vzorec. Ta metoda je zelo občutlji-
va zaradi neposredne odvisnosti signala od intenzivnosti vzbujanja 
(svetlobne jakosti) in ponuja določanje izbranih optičnih parame-
trov z občutljivostjo, ki je ni mogoče doseči z običajno uporabljeni-
mi tehnikami na osnovi transmisijskega merjenja absorbance.
Delavnica je še posebej primerna za srednješolce, ki lahko obisk 
delavnice  nadgradijo še z udeležbo na predavanju »Slovenski kra-
soslovci na junanskem krasu, Kitajska« (glej zgoraj).

Potrebna je predhodna najava na elektronski naslov: 
veronika.piccinini@ung.si

  9.45–10.15
Delavnica »Čiščenje vode s pomočjo katalizatorja in UV sončnega 
sevanja« 

Heterogena fotokataliza se uvršča med t.i. napredne oksidacijske 
metode čiščenja vode, ki temeljijo na visoki oksidacijski sposob-
nosti hidroksilnih radikalov. Ustvarili jih bomo z uporabo primer-
nega katalizatorja na osnovi titanovega dioksida in UV obsevanja 
ter njihovo učinkovitost pokazali na primeru razgradnje tekstilne-
ga barvila v vodi. Delavnico organizirata Fakulteta za znanosti o 
okolju in Laboratorij za raziskave v okolju Univerze v Novi Gorici.
Delavnica je še posebej primerna za srednješolce, ki lahko obisk 
delavnice nadgradijo še z udeležbo na predavanju »Slovenski kra-
soslovci na junanskem krasu, Kitajska« (glej zgoraj).

Potrebna je predhodna najava na elektronski naslov: 
veronika.piccinini@ung.si

  Kulturni center Lojze Bratuž, Gorica, Italija

  mala dvorana

  20.00-22.00
Simpozij o Izidorju Cankarju, mojstru dobro zasukanih stavkov

Fakulteta za humanistiko bo v sodelovanju s Kulturnim centrom Lojze 
Bratuž organizirala posvet o Izidorju Cankarju, pomembnim sloven-
skim kulturnikom, ki je navduševal generacije slovenskih literarnih 
navdušencev in ljubiteljev umetnosti oziroma umetnostne zgodovi-
ne. Čeprav izjemno pomemben zaradi vplivanja na kulturno politiko 
Slovenske ljudske stranke po prvi svetovni vojni, ko je le-ta prednost, 
z razliko od obdobja pred veliko vojno, dala razvoju slovenske kul-
ture pred ozkim ideološkimi stališči, je skorajda pozabljen. Spomin 
nanj so ohranjala njegova dela in memoarski zapisi sodobnikov. Ob 
130. obletnici rojstva se je na pobudo Alenke Puhar oblikovala ad 
hoc projekta skupina, ki je izdelala poglobljene študije o njegovem 
življenju in delu, objavila pa Mladinska knjiga v reprezentativni zbirki 
Album. Na načrtovanem dogodku, ki ga bo soorganizator umestil 
v svoj redni program (Pod lipami), potekal pa bo v majhni dvorani 
Kulturnega centa Lojze Bratuž, bodo kot referenti nastopili avtorji pri-
spevkov v knjigi Izidor Cankar: mojster dobro zasukanih stavkov, od 
tega dva sodelavca Fakulteta za humanistiko.

Petek, 7. oktober 2016 

  UNG, Rožna Dolina

  Predavalnica P-2

  14.00– 16.00
Okrogla miza: Študij v tujini

Zakaj oditi na študijsko izmenjavo ali študij v tujino? Odgovore 
boste prejeli iz prve roke, od domačih in tujih študentov, ki bodo z 
nami delili svoje izkušnje. Okroglo mizo bo moderirala Sabina Zeli-
nšček, vodja Mednarodne pisarne.

Opomba za šole in druge zaključene skupine: Po potrebi se 
lahko organiriza nadomestne termine za posamezne do-
godke oziroma dejavnosti. Prosimo, da nas o zaželjenih ter-
minih čim prej obvestite na veronika.piccinini@ung.si. 

  Dvorec Lanthieri, Vipava

  Avla Magna

  9.00–9.45
Predavanje Slovenski krasoslovci na junanskem krasu, Kitajska

Predaval bo prof. dr. Tadej Slabe, predstojnik Inštituta za razisko-
vanje krasa ZRC SAZU in sodelavec pri doktorskem študijskem 
programu Krasoslovje Univerze v Novi Gorici ter sodelavec v Kra-
soslovnem študijskem središču Unesca, ki sta ga ustanovila Uni-
verza v Novi Gorici in ZRC SAZU).

Skupina slovenskih krasoslovcev že dvajset let odlično sodeluje 
s kitajskimi krasoslovci in raziskuje južnokitajski kras. Proučujejo 
površje, jame in vode kopastega tropskega krasa na jugu province 
Junan,  znamenite kamnite gozdove v osrednjem delu in gorski 
kras ter kras visoke planote Tibeta na severu. S sodelavci Junanske 
univerze so v Kunmingu ustanovili Mednarodno središče za raz-
iskovanje krasa in Krasoslovni laboratorij. Izsledke so predstavili 
tudi v dveh knjigah: South China Karst 1 in South China Karst 2. 

Predavanje je primerno za širšo javnost in še posebej srednješol-
ce, ki lahko obisk predavanja nadgradijo še z udeležbo na delav-
nicah Fakultete za znanosti o okolju Laboratorija za raziskave v 
okolju (glej spodaj).

Potrebna je predhodna najava na elektronski naslov: 
veronika.piccinini@ung.si


