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Zadeva: Razpis za projektno raziskovalno delo na področju rokodelstva 

(sredina decembra 2021 – sredina marca 2022) 

 

Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo pripravlja kratek elaborat  primerjalno študijo 

o sistemski ureditvi področja rokodelstva v Avstriji, Nemčiji, na Madžarskem, v ltaliji in na 

Hrvaškem. Študija bo izvedena v sklopu priprave predloga Zakona o ohranjanju rokodelstva, 

ki ga pripravlja Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT). Študija se 

osredotoča na: 

 

− pregled normativne (pravne) ureditve, 

− statusno-pravne oblike subjektov, organiziranost in načine delovanja nosilcev podporna 

okolja rokodelstva na nacionalnem, regionalnem in lokalnem nivoju, 

− formalne (izobraževalni sistem) in neformalne oblike prenosa rokodelskega znanja, 

sistemsko ureditev ohranjanja (tradicionalnega) rokodelstva in varstva kulturne  

dediščine, 

− vzvode za spodbujanje razvoja sodobnih (umetniško) rokodelskih ustvarjalnosti, 

− vplive rokodelstva (spodbujanja podjetništva, zaposlovanje, turizem, medgeneracijsko  

povezovanje idr.), 

− oblike zaščite rokodelcev, njihovih znanj in rokodelskih izdelkov, 

− mehanizme razvojnega načrtovanja na področju rokodelstva (vodenje celostne politike 

na nacionalnem nivoju, dokumenti razvojnega načrtovanja idr.), 

− oblike finančnih spodbud na nacionalnem in regionalnem nivoju. 

 

Raziskovalno delo v obsegu 500 raziskovalnih ur, katerega rezultat bo elaborat v obsegu 1 AP 

(30.000 znakov), bo potekalo od sredine decembra 2021 do sredine marca 2022. Zaželeno je, 

da ga bosta v medsebojnem sodelovanju opravljala dva posameznika.  

Če vas tovrstno raziskovalno delo zanima, pošljite DO 3. 12. 2021 pisne ponudbe na 

veronika.zavratnik@ff.uni-lj.si. Vsebujejo naj:  

1. CV, 

2. kratek opis motivacije za opravljanje raziskave, 

3. opis predhodnih delovnih in raziskovalnih izkušenj.  

 



Pogoji za prijavo:  

− študij etnologije in kulturne antropologije (2. ali 3. stopnja) študija oziroma zaključen 

študij etnologije in kulturne antropologije (najmanj 2. bolonjska stopnja oziroma 7. 

stopnja izobrazbe). 

− Prednost pri izboru bodo imeli kandidati z raziskovalnimi izkušnjami (terensko 

raziskovanje, raziskovanje s pomočjo pisnih virov), znanji različnih jezikov (nemščina, 

italijanščina, hrvaščina, madžarščina) in obilico osebne motiviranosti za raziskovalno 

področje. 

 

 

S spoštovanjem! 

izr. prof. dr. Mateja Habinc 

asist. Veronika Zavratnik 


