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Teden Univerze v novi Gorici 2019

Letos se bo Teden Univerze v Novi Gorici odvijal med 14. in 18. oktobrom 2019. 
Vabimo vas, da se udeležite dogodkov, ki smo jih pripravili z namenom, da bi vam na zanimiv način 
približali vsebine s področja naravoslovja, tehnike, biotehnike, humanistike, umetnosti in poslovnih ved, 
ki jih poučujemo in raziskujemo na Univerzi v Novi Gorici (UNG). 

Šolske in druge organizirane skupine obiskovalcev vljudno prosimo, da udeležbo vnaprej najavijo na 
e-naslova veronika.piccinini@ung.si ali andreja.leban@ung.si oziroma na telefonski številki 05 33 15 260 
ali 05 620 58 27.

Program Tedna Univerze v Novi Gorici 2019 bomo sproti dopolnjevali.

Lepo vabljeni! 

dodatne informacije o Tednu Univerze v novi Gorici 2019:

Veronika Piccinini, koordinatorica Tedna Univerze v Novi Gorici 
veronika.piccinini@ung.si, tel. št.: 05 33 15 260

Andreja Leban, Stiki z javnostmi 
andreja.leban@ung.si, tel. št.: 05 620 58 27

Naslov: Teden Univerze v Novi Gorici, Univerza med ljudmi    Urednici besedila: Veronika 
Piccinini in Arnela Karat   Fotografije: arhiv UNG, CasarsaGuru, Dom in svet, Erika Jež, Goriški 
muzej, Miha Godec, Tanja Petrushevska     Oblikovanje, priprava in tisk: A-media, d. o. o., 
Nova Gorica    Založnik: Univerza v Novi Gorici, Vipavska cesta 13, Rožna Dolina, SI-5000 Nova 
Gorica     Število natisnjenih izvodov: 300    Leto izida: 2019
Brezplačna publikacija. Publikacija je izdana z javnimi sredstvi.



Ponedeljek, 14. 10. 2019

razstava igorja Andjelića z naslovom 
casa come me v Galeriji UnG

   Dvorec Lanthieri, Glavni trg 8, 
 5271 Vipava

 9.00–16.00 

Kot je zapisala Hana Čeferin, kuratorka galerije Fo-
tografija in razstave Casa Come Me, se Igor Andje-
lić ob 100-letnici umetniške šole Bauhaus predsta-
vlja z novim umetniškim projektom. »Andjelić se 
po uspešnem projektu Cinecittà, ki je navdih črpal 
v črno-belem svetu italijanskega neorealizma, te-
matsko naslanja na véliko tradicijo nemškega Ba-
uhausa. Glavno vodilo pri ustvarjanju njegovega 
novega projekta je Gropiusova slavna ideja, ki iz-
postavi povezovanje vseh področij ustvarjanja, ru-
šenje meja med »visoko« in »obrtno« umetnostjo, 
končni cilj vseh vizualnih umetnosti pa je celostna 
umetnina ali gesamtkunstwerk.« Producent raz-
stave Casa Come Me je Galerija ŠKUC.

nonSToP FiLM – projekcija filmov in 
animacij študentov Akademije umetnosti 
UnG
 

  Akademija umetnosti 
 Univerze v Novi Gorici, Palača Alvarez, 

Via Armando Diaz 5, Gorica, Italija
 10.00–16.00

Radi imamo filme! Animirane, dokumentarne, 
igrane, eksperimentalne, in še kaj vmes – tokrat 
izbor del študentov vrtimo kar šest ur.

Kontakt za dodatne informacije: 
Akademija umetnosti UNG, 
E: info.au@ung.si, T: 051 336 770

Kontakt za dodatne informacije: 
Andreja Leban, Stiki z javnostmi, 
E: andreja.leban@ung.si, T: 05 62 05 827

Organizator: Galerija UNG

Organizator: Akademija umetnosti UNG



Kontakt za dodatne informacije: 
dr. Jan Reščič, jan.rescic@ung.si

Organizatorja dogodka: 
Center za raziskave vina UNG, 
Visoka šola za vinogradništvo in vinarstvo UNG

Prvi poleti/Primi voli/First crossings 
filmske projekcije

Glej program festivala Poklon viziji, 
www.kinoatelje.it.

 Glej program festivala Poklon viziji, 
www.kinoatelje.it.  

Obogaten programski sklop festivala Poklon viziji 
prerašča v platformo za razvijanje novih filmskih 
govoric, usmerjeno predvsem v mladega gledal-
ca. Kratki filmi obetavnih in inovativnih avtorjev, 
ki si v iskanju svojega filmskega jezika drznejo biti 
svobodni in eksperimentalni, med njimi tudi filmi 
študentov Akademije umetnosti UNG.

Dogodek poteka v sodelovanju s čezmejnim festi-
valom Poklon viziji/Omaggio a una visione.

Kontakt za dodatne informacije: 
Kinoatelje (info@kinoatelje.it, 041 353 261)
Organizatorji dogodka: Kinoatelje, Akademija 
umetnosti UNG, Kulturni dom Nova Gorica

  

Pinela od vinograda do kozarca

   Dvorec Lanthieri, Glavni trg 8, 
 5271 Vipava

 15.00–16.30

Spoznali bomo lokalno sorto Pinela vinorodnega 
okoliša Vipavska dolina. Po uvodnem predava-
nju, ko bomo spoznali sorto z vinogradniškega 
in vinarskega stališča, bomo nadaljevali z vodeno 
degustacijo različnih primerkov sortnih vin pod 
vodstvom sodelavcev Centra za raziskave vina in 
Visoke šole za vinogradništvo in vinarstvo. 

Ciljna skupina: Dogodek je primeren za osebe, 
starejše od 18 let, vinske poznavalce ali ljubite-
lje vina. Število mest je omejeno, in sicer lahko 
sprejmemo 20 ljudi po obvezni predhodni najavi 
na jan.rescic@ung.si. Zadnji rok za prijavo? Vse do 
zapolnitve mest. Po prijavi vam pošljemo potrdit-
veni mail. Predavanje z degustacijo bo potekalo v 
slovenskem jeziku.



Torek, 15. 10. 2019

razstava igorja Andjelića z naslovom 
casa come me v Galeriji UnG

   Dvorec Lanthieri, Glavni trg 8, 
 5271 Vipava

 9.00–16.00 

Glej program za ponedeljek, 14. 10. 2019.

Kontakt za dodatne informacije: 
Andreja Leban, Stiki z javnostmi, 
E: andreja.leban@ung.si, T: 05 62 05 827

Organizator: Galerija UNG

Prvi poleti/Primi voli/First crossings 
filmske projekcije

Glej program festivala Poklon viziji, 
www.kinoatelje.it.

 Glej program festivala Poklon viziji, 
www.kinoatelje.it.  

Glej program za ponedeljek, 14. 10. 2019.

Dogodek poteka v sodelovanju s čezmejnim festi-
valom Poklon viziji/Omaggio a una visione.

Kontakt za dodatne informacije: 
Kinoatelje (info@kinoatelje.it, 041 353 261)
Organizatorji dogodka: Kinoatelje, Akademija 
umetnosti UNG, Kulturni dom Nova Gorica 

  

Sreda, 16. 10. 2019

Filmski masterclass z britansko 
dokumentaristko Kim Longinotto

   Hiša filma/Palazzo del cinema, 
 Travnik/Piazza Vittoria 41, 
 Gorica/Gorizia (Italija)

 9.00–17.00   

Kim Longinotto velja za eno najpomembnejših 
avtoric s področja dokumentarnega filma prete-
klih tridesetih let. Njeni empatični dokumentarci 
nas popeljejo v pogosto nedosegljiv svet deklet 
in žensk, ki se skušajo izviti iz agresivnega primeža 
tradicije in obenem nikdar ne popustijo v boju za 
svoje pravice. Ljudi in njihove usode, ki jih beleži s 
kamero, skupaj z njihovo kulturo in običaji, razume 



neformalne oblike učenja – PKP in šiPK 
projekti

   Dvorec Lanthieri, Glavni trg 8, 
 5271 Vipava
 Predavalnica P2.1.

 12.15–13.30 

Študenti v okviru projektov Po kreativni poti do 
znanja in Študentski projekti za družbeno korist 
izboljšujejo nabor svojih kompetenc, pridobivajo 
prve delovne izkušnje in oblikujejo svoj socialni 
kapital, s tem pa krepijo zadovoljstvo s študijem 
in izboljšujejo svojo pripravljenost za obdobje po 
zaključku študija.
Na dogodku bodo predstavniki Javnega štipendij-
skega, razvojnega, invalidskega in preživninskega 
sklada Republike Sloveniji predstavili obe projekt-
ni shemi, nato pa bo sledila predstavitev primerov 
dobre prakse, torej projektov, ki so jih uspešno iz-
vedli študenti Univerze v Novi Gorici.

Ciljna skupina: Dogodek je namenjen študentom, ki 
želijo z neformalnimi oblikami učenja na kreativen 
način pridobiti nova znanja, nove kompetence in 
delovne izkušnje, in bodočim mentorjem projektov. 

Kontakt za dodatne informacije: 
Fakulteta za znanosti o okolju UNG, 
E: info.fzo@ung.si, T: 05 90 99 700

Program so� nancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in 
šport in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.  

Organizatorja dogodka: Fakulteta za humanistiko 
UNG, Fakulteta za znanosti o okolju UNG

in sprejema brez posegov in predsodkov. Vodi jo 
prepričanje, da je resničnost moč spreminjati tudi 
s pomočjo fi lma ali pa prav zaradi njega.

Dogodek poteka v sodelovanju s čezmejnim festi-
valom Poklon viziji/Omaggio a una visione.

Kontakt za dodatne informacije: 
Kinoatelje, E: info@kinoatelje.it, T: 041 353 261

Organizatorji dogodka: 
Kinoatelje, Akademija umetnosti UNG, 
Kulturni dom Nova Gorica

  



okrogla miza: 
Gospodarski inženir – poklic prihodnosti

   Dvorec Lanthieri, Glavni trg 8, 
 5271 Vipava
 Predavalnica P 2.1.

 14.00–14.45 

Gospodarski inženir – poklic prihodnosti Go-
spodarski inženirji v številnih podjetjih po svetu 
in pri nas skrbijo za to, da se procesi odvijajo na 
kar se da učinkovit način. Odkrivajo pomanjklji-
vosti in predlagajo izboljšave, ki ob upoštevanju 
zakonodajnih, okoljskih, varnostnih in drugih de-
javnikov vodijo k znižanju stroškov ter povečani 
kakovosti izdelkov in storitev. Sledijo najnovejšim 
tehnologijam in jih smiselno upoštevajo pri svo-
jem 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 

ogled laboratorija in predstavitev 
izdelave nanometer debele kvantne 
heterostrukture

  Univerzitetno središče Ajdovščina, 
 Vipavska cesta 11c, 5270 Ajdovščina 

Laboratorij za fiziko organske snovi
  16.00–17.00

Prikazali in odprli bomo vrata laboratorija, v kate-
rem se v zadnjem času ukvarjamo z izdelavo na-
nostruktur na osnovi grafena. Grafen je material 
prihodnosti, saj izkazuje visoko prevodnost, ela-
stično trdnost in druge zanimive lastnosti. Prikazali 
bomo, kako premikamo plasti grafena, ki so debe-
le pol nanometra, ter kako jih nalagamo in porav-
namo z ostalimi dvodimenzionalnimi materiali. 
Dogodek je primeren za splošno občinstvo, staro-
stne omejitve ni.

Kontakt za dodatne informacije: 
prof. dr. Egon Pavlica, E: egon.pavlica@ung.si

Organizator dogodka: 
Laboratorij za fiziko organskih snovi UNG

fakulteta in Karierni center predstavila v pogo-
voru z diplomanti omenjene fakultete, ki delajo 
v uspešnih podjetjih in ki bodo značilnosti tega 
poklica predstavili na svojih primerih.

Kontakt za dodatne informacije: 
tajništvo Poslovno-tehniške fakultete UNG, 
E: info.ptf@ung.si, T: 05 620 58 30

Organizator dogodka: 
Poslovno-tehniška fakulteta UNG



okrogla miza: 
Slovenke v tridesetih letih 20. stoletja

   Slovenska matica, Kongresni trg 8, 
1000 Ljubljana

  17.00–19.00   

Na okrogli mizi bodo predstavljeni in ovrednoteni 
prispevki Slovenk h kulturnemu, gospodarskemu, 
znanstvenemu in političnemu življenju v burnih 
tridesetih letih dvajsetega stoletja. Okroglo mizo 
bo moderirala dr. Katja Mihurko Poniž.  Sodelujo-
či na okrogli mizi:  dr. Silvija Borovnik, dr. Mirjam 
Hladnik Milharčič, dr. Žarko Lazarevič, dr. Željko 
Oset, dr. Irena Selišnik, Lilijana Stepančič.

Kontakt za dodatne informacije: 
tajništvo Fakultete za humanistiko UNG, 
E: info.fh@ung.si, T: 05 33 15 237

Organizatorja dogodka: 
Fakulteta za humanistiko UNG, Slovenska matica

Astronomski večer

  Univerzitetno središče Ajdovščina, 
 Vipavska cesta 11c, 5270 Ajdovščina
   17.00–21.00

Astronomski večer bomo pričeli s poljudnim astro-
nomskim predavanjem o aktualni temi na podro-
čju astronomskih in astrofizikalnih raziskav. Preda-
vanju bodo sledili krajši, a zabaven astronomski 
kviz, interaktivne delavnice in eksperimenti, v pri-
meru jasnega vremena pa tudi opazovanja s tele-
skopom. Del programa bo potekal v angleščini.
Dogodek je primeren za vse starostne skupine. 
Za večje skupine obiskovalcev je potrebna pred-
hodna najava na naslov katja.bricman@ung.si ali 
tanja.petrushevska@ung.si. To sta tudi kontakta, na 
katera se lahko obiskovalci obrnejo za informacije.

Kontakt za dodatne informacije: 
Katja Bricman, mag. fiz., E: katja.bricman@ung.si in 
dr. Tanja Petrushevska, E: tanja.petrushevska@ung.si

Organizator dogodka: 
Fakulteta za naravoslovje UNG



Znanstveni večer Univerze v Novi Gorici
JAvno PredAvAnJe 
Poizkus razumevanja zelo redke 
možganske degeneracijske bolezni

   Dvorec Lanthieri, Glavni trg 8, 
 5271 Vipava

 19.00–20.00

Javno predavanje Poizkus razumevanja zelo redke 
možganske degeneracijske bolezni
Predaval bo prof. Giacinto Scoles z inštituta CNR 
NANOTEC - Istituto di Nanotecnologia, Italija.
Znanstveni večer bo potekal v angleškem jeziku.

četrtek, 17. 10. 2019

Predstavitev novih didaktičnih gradiv o 
čezmejni in manjšinski literaturi (edUKA2)

   Avditorij Slovenskega licejskega pola v 
Gorici, Ulica Puccini 14, Gorica (Italija)

  15.00    

Predstavili bomo dva inovativna učbenika s pod-
ročja obmejne in manjšinske literature, ki sta nasta-
la tekom projekta EDUKA2 in pri katerem so med 
drugim sodelovali tudi profesorji slovenskih sre-
dnjih šol v Italiji. Učbenika obravnavata zadevno 
literaturo s komparativno metodo in s pomočjo vaj 
iz kreativnega pisanja. Prvi učbenik obravnava tako 
kanonizirana kot tudi manj znana literarna dela v 
slovenskem, italijanskem, furlanskem in nemškem 
jeziku, ki so nastala izpod peres književnikov in knji-
ževnic na Goriškem in Videmskem. Drugi učbenik 
obravnava slovensko tržaško literaturo, istrskotrža-
ško literaturo, nemško literaturo iz Trsta in italijansko 
literaturo v slovenski Istri. Predstavitev bosta izvedli 
izr. prof. dr. Ana Toroš (Univerza v Novi Gorici) in  
mag. Nataša Špolad Manfreda (Osnovna šola Simo-
na Gregorčiča Kobarid). Predavanje bo v slovenščini.

Ciljno občinstvo: Profesorji slovenskih srednjih šol v Ita-
liji, ki poučujejo književnost, geografijo in zgodovino. 

Kontakt za dodatne informacije: 
izr. prof. dr. Ana Toroš, ana.toros@ung.si

Organizatorji dogodka: 
Fakulteta za humanistiko UNG, 
Raziskovalni center za center za humanistiko UNG, 
Fakulteta za podiplomski študij UNG, 
Slovenski raziskovalni inštitut - SLORI,
Slovenski licejski pol v Gorici

Kontakt za dodatne informacije: 
Andreja Leban, Stiki z javnostmi, 
E: andreja.leban@ung.si, T: 05 62 05 827

Organizator dogodka: Univerza v Novi Gorici



Petek, 18. 10. 2019

Leonardo da vinci – refleksije 
ob 500. obletnici smrti

   Dvorec Lanthieri, Glavni trg 8, 
 5271 Vipava

 11.00–19.00

Leonardo da Vinci je pred dobrega pol tisočle-
tja raziskoval Vipavsko dolino. Za Benečane je 
preučeval možnosti za postavitev umetnih ovir, 
ki bi preprečile turške vpade v Furlansko nižino. 
Ob 500. obletnici smrti izjemnega umetnika in 
izumitelja, skratka genija bomo govorili o preple-
tanju znanosti in umetnosti v sodobnem času, 
o slovensko-italijanskih kulturnih stikih v dobi  
humanizma, dan pa bomo sklenili s predavanjem 
o Leonardovem delovanju v Vipavski dolini in ok-
roglo mizo o Leonardovi/-h poti/poteh v Vipavski 
dolini kot neizkoriščenih priložnostih za kulturni 
in doživljajski turizem. 

Dogodek bo potekal v slovenskem in italijanskem 
jeziku; zagotovoljeno bo simultano prevajanje iz 
italijanskega v slovenski jezik.

Kontakt za dodatne informacije: 
doc. dr. Željko Oset, zeljko.oset@ung.si

Organizator dogodka: Univerza v Novi Gorici

Medkulturne razlike

  Klub goriških študentov, 
 Trg Edvarda Kardelja 1, Nova Gorica

  13.00–15.00

Predstavitve medkulturnih razlik študentov in oseb- 
ja, ki imajo ali so imeli izkušnjo s tujino.

Ciljno občinstvo: dijaki, študenti, UNG sodelavci, 
lokalna skupnost in ostala zainteresirana javnost.

Kontakt za dodatne informacije: 
Sabina Zelinšček, Vodja Mednarodne pisarne, 
E: sabina.zelinscek@ung.si, T: 05 3315 257 Organizator dogodka: Mednarodna pisarna UNG



  viPAvA – dvorec Lanthieri, Glavni trg 8, Vipava 

  AJdovščinA – Univerzitetno središče Ajdovščina, Vipavska 11 c, Ajdovščina

  novA GoricA – Klub goriških študentov, Trg Edvarda Kardelja 1, Nova Gorica

  GoricA, iTALiJA – Palača Alvarez, Via Armando Diaz 5, Gorica, Italija
  – Avditorij Slovenskega licejskega pola, Ulica Puccini 14, Gorica, Italija
  – Hiša filma/Palazzo del cinema, Travnik/Piazza Vittoria 41, Gorica, Italija

  LJUBLJAnA – Slovenska matica, Kongresni trg 8, Ljubljana 

Lokacije:



Univerza v Novi Gorici
Vipavska cesta 13

Rožna Dolina
SI-5000 Nova Gorica

T: 05 620 58 20
E: info@ung.si
www.ung.si


