
 
 
 

 
 

 
 
 

Dan EARL ob stoletnici UL 
in 

predstavitev knjige Procesi in odnosi v Vzhodni Aziji 
 

19. december 2019 
Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Prešernova dvorana,    

Novi trg 3, Ljubljana 

 

PROGRAM 
 

9:00 – 9:30 SLOVESNO ODPRTJE 

Prof. dr. Igor Papič, rektor (pozdravni nagovor: UL in pomen sodelovanja z Vzhodno Azijo)  

Prof. dr. Monika Kalin Golob, dekanja FDV (refleksija o EARL-u kot interdisciplinarnem stičišču 

Slovenije za Vzhodno Azijo)  

Prof. dr. Roman Kuhar, dekan FF (refleksija o EARL-u kot interdisciplinarnem stičišču Slovenije 

za Vzhodno Azijo)  

Prof. dr. Jernej Pikalo, minister za izobraževanje, znanost in šport (pozdravni nagovor: 

Vzhodna Azija in izobraževanje; pomen za Slovenijo)  

Moderatorka: Mirjam Kotar (predstojnica ODKJG in glavna koordinatorica EARL) 

 

 



 
 
 

9:30 – 11:00 NEKOČ JE BILO …  

Sodelujejo: Andrej Bekeš, Jana S. Rošker in Mitja Saje o začetkih proučevanja vzhodne Azije v 

Sloveniji  

11:00 – 11:15 ODMOR S ČAJEM IN KAVO 

11:15 – 12:45 REFLEKSIJE O IDEJNIH IN KULTURNIH STIČIŠČIH 

Sodelujejo: Marko Ogrizek, Tea Sernelj, Nataša Visočnik Gerželj, Nataša Vampelj Suhadolnik 

Moderator: Andrej Bekeš 

12:45-13:45 ODMOR ZA KOSILO 

13:45 – 15:15: O PASOVIH IN CESTAH 

Sodelujejo: Helena Motoh, Marko Hočevar, Nina Pejič, Marjan Svetličič 

Moderatorka: Jana S.  Rošker 

15:15 – 15:30 ODMOR S ČAJEM IN KAVO 

15:30 – 17:15 IZZIVI GOSPODARSTVA IN ZNANOSTI  

Sodelujoči in o čem bodo govorili: 

Miran Skender (Sekretar, Slovensko-japonski poslovni svet), o Japonski kot delu razvoja 

slovenskega gospodarstva 

Stojan Petrič (Predsednik nadzornega sveta, Kolektor), o Koreji kot del razvoja slovenskega 

gospodarstva 

Tomi Ilijaš (Direktor, Arctur), o Kitajski kot delu razvoja slovenskega gospodarstva 

Maja Bučar in Jana Arbeiter, o raziskavah in razvoju v Vzhodni Aziji 

József Györkös (v.d. direktorja, ARRS), o mednarodnih razsežnostih slovenskega 

raziskovalnega prostora z vidika financerja raziskovalne dejavnosti 

Chikako Shigemori-Bučar (Filozofska fakulteta), o sodelovanju s podjetji v predavalnici, na 

primeru predavanj »Japonsko gospodarstvo in poslovno okolje«. 

Moderator: Zlatko Šabič 

17:30 – 20:30 SPREJEM 

Na sprejemu bomo, med drugim… 

predstavili knjigo “Procesi in odnosi v Vzhodni Aziji”, s souredniki; 

in izvedli … 

Kulturni program (v nadaljevanju) 

Moderatorka: Mirjam Kotar 



 
 
 

17:30 – 20:30 SPREJEM - PREDSTAVITEV KNJIGE EARL IN KULTURNI PROGRAM 

 

V predstavitvi knjige EARL »Procesi in odnosi v Vzhodni Aziji« sodelujejo urednika in urednica 

(po abecednem redu): Andrej Bekeš, Jana S. Rošker in Zlatko Šabič. 

 

V kulturnem programu sodelujejo: Ryuzo Fukuhara (ples Butoh), Nagisa Moritoki Škof 

(japonske citre koto), Florence Gacoin Marks (kitajski flavti xiao in dizi), Trio Večni problemi 

(klaviature Dejan Berden, saksofon in klarinet Marjan Farič, vokal in prevodi pesmi Jana S. 

Rošker).  

 

Program: 

17.30 – 17.40  

Ples Butoh ob spremljavi na kotu 

17.40 – 17.55 

Predstavitev knjige, 1. del (Andrej Bekeš) 

17.55 – 18.00 

Mesec nas povezuje  

Pesem 水調歌頭 Su Dongpoja (1037- 1101) iz dinastije Song v slovenskem prevodu in šansonski izvedbi  

18.00 – 18.05 

Mesec nas povezuje  

Pesem 水調歌頭 Su Dongpoja (1037- 1101) iz dinastije Song v izvirniku in tradicionalni kunqu izvedbi 

18.05– 18.20 

Predstavitev knjige, 2. del (Zlatko Šabič) 

18.20 – 18.25 

Puščavnik  

Pesem感遇其三 Zhang Jiulinga (673 -740) iz dinastije Tang v slovenskem prevodu in šansonski izvedbi  

18.25 – 18.30 

Odsev mesečine v ribniku Erquan (solo dizi) 

18.30 – 18.45  

Predstavitev knjige, 3. del (Jana S. Rošker) 

18.45 – 18.55 

Ples Butoh ob spremljavi klavirske improvizacije 

18.55 – 19.00 

Zaključne besede (Mirjam Kotar in Zlatko Šabič) 

19.00 – 19.05 

Zavest radosti 

Pesem感遇其二 Zhang Jiulinga (673 -740) iz dinastije Tang v slovenskem prevodu in šansonski izvedbi  

 

19.15 – 20.15 Sprejem in pogostitev 
 



 
 
 

O Dnevu EARL 

Kontekst prireditve 

Raziskovalno središče za Vzhodno Azijo (East Asia Resource Library – EARL), nastalo leta 2016 v 

soustanoviteljstvu Filozofske fakultete (FF) in Fakultete za družbene vede (FDV) Univerze v 

Ljubljani, predstavlja nov korak v razvoju Univerze na področju vzhodnoazijskih študij. Zapisi o 

razvoju na tem področju so obilni. Kot je razvidno iz programa, bo na današnjem dogodku o njih 

veliko govora. Tudi povezave med družboslovjem in humanistiko niso 'od včeraj'. Visokošolski 

učitelji in raziskovalci FDV in FF so se v preteklosti že povezovali, takrat so se sklepala 

poznanstva in prijateljstva. Ta so, poleg razumevanja vodstev obeh fakultet ter vodstva 

Univerze v Ljubljani, začela tudi zgodbo o EARL, ki s knjigo, ki bo predstavljena na današnjem 

dogodku, dosega nov mejnik. “Procesi in odnosi v Vzhodni Aziji” je namreč prva 

interdisciplinarna študija o Vzhodni Aziji v Sloveniji in zelo verjetno tudi v širši regiji.  

EARL ni zgolj institucija. Je simbol razvoja, sodelovanja, ki zgodbe piše več desetletij. Zato tak, 

kot je, EARL povezuje stoto obletnico Univerze v Ljubljani tako, kot ta mora biti obeležena: ne 

zgolj kot refleksija preteklosti, pač pa tudi sedanjosti in predvsem prihodnosti. EARL se je 

namreč nepričakovano hitro vklopil v študentski in raziskovalni vsakdanjik, ne samo na 

omenjenih fakultetah, tudi v širšem univerzitetnem prostoru. Zato se predenj že postavljajo 

novi izzivi, ki so povsem skladni z njegovo vizijo, postati trajno središče zbiranja in posredovanja 

znanj o Vzhodni Aziji, na interdisciplinaren, vsem znanostim uporaben način. Tudi o njih in s 

tem o uporabnosti EARL-a, bo govora na dogodku, ki mu boste prisostvovali. Za nadaljnji razvoj 

EARL-a in njegovo sprejetost v družbi, ne samo v javnem, pač pa tudi zasebnem sektorju, sta 

namreč ključna odgovora na dve vprašanji. Si lahko zamislimo Evropo in s tem Slovenijo kot 

visoko razvito družbo, ne samo v tehnološkem smislu, pač pa tudi v smislu nosilca bogatih 

družboslovnih in humanističnih znanj, ki nam pomagajo spoznati in razumeti raznolik in 

dinamičen svet, v katerem živimo, in s tem odpravljati strahove pred neznanim? Ne samo 

zamislimo – je tak scenarij prihodnjega razvoja države in Evropske unije sam po sebi umeven, 

ponotranjen? Če sta odgovora na obe vprašanji pritrdilna, potem ni dileme: EARL potrebujemo. 

In če ga potrebujemo, potem bo čas, ki so ga številni posamezniki, ki so prispevali h gradnji te 

institucije, pa se jih premalokrat spomnimo ob velikih dogodkih, kot je današnji, bogato 

poplačan. Teh posameznikov, ki so naredili razliko, ko je bilo najbolj potrebno, je veliko. Naj, po 

abecednem vrstnem redu, naštejem vsaj naslednje med njimi: Chikako Shigemori Bučar, 

Byoung Yoong Kang, Maša Kolenbrand, Saša Istenič Kotar, Hyeonsook Ryu in Nataša Vampelj 

Suhadolnik.  

Na koncu še zahvala umetnicam in umetnikom, ki bodo pod vodstvom Jane S. Rošker popestrili 

današnji dan. Izvedba same prireditve pa je rezultat dela ekipe, ki je ponosna, da je lahko 

prispevala k vsebinski ponudbi Univerze v Ljubljani in je slednji hvaležna za podporo, ki jo je bila 

deležna. Hvala Tinkari Godec, Maji Erhovnic, Ajdi Hedžet, Darianu Kocmurju, Maji Kosec, Marku 

Ogrizku, Petji Podobnik in Tei Sernelj.  Posebej pa se gre zahvaliti Mirjam Kotar in Nini Pejič. 

Reči, da brez njiju tega dogodka ne bi bilo, ni zgolj oguljena, stokrat slišana poved. Če bi tako 

pogosto videli njune rdeče, utrujene oči, kot sem jih v času priprav jaz, bi razumeli, zakaj ne. 

Profesor Zlatko Šabič, Vodja EARL  


