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Barvita jesen na Krasu (foto: Zlata Ramovš)

Glasilo Mi o sebi bo zaživelo.
V uredniškem odboru smo se razveselili novega vodstva. S svojimi prispevki bo še naprej
sodelovalo tudi naše Društvo U3.
Srečno novi urednici in glasilu še na mnoga leta.

Prvi sestanek z novo urednico Danico Zavrl Žlebir
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Presejalni test za zgodnje odkrivanje demence
Kar 20 članov se je odzvalo vabilu. Želeli smo zvedeti več o sebi, hkrati pa sodelovati s
študentkama, ki pripravljata zahtevo magistrsko nalogo s tega področja. Opravili smo tri
srečanja in rezultati so zelo dobri.
Študentki se predstavita
Sva Ajda Ogrin in Tisa Pavlovčič, magistrski študentki programa kognitivne znanosti na
Pedagoški fakulteti v Ljubljani. V sklopu najine magistrske naloge bova pod mentorstvom
prof. Janeza Demšarja in dr. Uroša Marušiča testirali nov presejalni test za zgodnje
odkrivanje demence, ki deluje na podlagi tehnologije podjetja Braintrip
(https://www.braintrip.net/). Naš projekt je idejni naslednik vseslovenskega projekta za
zgodnje odkrivanje demence ADAM, o katerem si več lahko preberete na
https://projektadam.si/.

Naša neumorna prostovoljka Ela Dolinar
Pred desetimi leti sem popotovala po Namibiji. Dežela me je tako prevzela, da je še danes
spomin popolnoma svež. Pleme Himbe so nepozabne, Bušmani s svojim plesom se ti
zasidrajo v spomin. Živali pa so nekaj, kar najbolj navdušuje. Črede zebr, oriksov, gnujev,
pa levi, leopardi, noji, žirafe, največja kolonija morskih levov na svetu, vse to je
nepozabno. Da ne govorim o naravi, res je ogromno puščave, dih jemajoče v svoji lepoti.

Fotografska razstava v galeriji Hodnik

NAMIBIJA
Ela Dolinar
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Obisk Tehničnega muzeja Bistra
Ela Dolinar
27. oktobra 2021 smo obiskali Tehnični muzej Bistra. Prijazen kustos nam je posebej
natančno predstavil zbirko avtomobilov. Občudovali smo Rolls Roysa, ki ga je Titu kupila
Slovenija, enega izmed avtomobilov so posodili snemalcem filma Schindlerjev seznam.
Izvedeli smo, da ima predsedniški avto kar 8 cm debela stekla in še mnogo zanimivosti.
Po odmoru za kavo smo ogled nadaljevali v lovskem delu muzeja. Na ogled so preparirane živali, ki jih v naravi redko srečamo, zaradi česar je ogled muzeja nepozabno
doživetje. Zanimiva je tudi predstavitev pestre zgodovine lova, ki je bil sprva vir preživetja,
kasneje prestiž, ki je pripadal zgolj aristokraciji, nato je postal pomembna gospodarska
panoga, zdaj pa ima vlogo ohranjevalca naravnega ravnovesja. V lesarskem oddelku je
prikazana premična lesarska dediščina, v zunanjem delu pa je žaga venecijanka in
furnirnica na vodni pogon ob potoku Bistra. Prenovljena stalna zbirka lesarskega oddelka
obravnava številne lesne obrti kot so tesarstvo, kolarstvo, mizarstvo, suhorobarstvo in
sodarstvo. Obsežen je tudi prikaz žagarske stroke in tehnologije proizvodnje stolov.

Načrti
Z naslednjimi obiski bomo malce
počakali (korona). V načrtu imamo:
obisk Ljubljane v Mestni muzej in
islamski center, Kostanjevice na Krki,
Vitanje (vesoljski center) in še več
zanimivosti.
O muzeju To je bila prva kartuzija na Kranjskem (leta 1255). Konec kartuzije je
predstavljal odlok o razpustitvi samostana, ki ga je izdal Franc Jožef. Premoženje je leta
kupil tovarnar Franc Galle, ki je dal poslopju videz graščine in odstranil še zadnje
sestavine kartuzije. Po drugi svetovni vojni je bilo posestvo nacionalizirano in že leta 1947
so v njem postavili lesarski in lovski muzej. V letih od 1963 do 1994 je bil direktor muzeja
Marjan Vidmar. V času njegovega vodenja muzej v Bistri s prvotnih 80 m² razstavnih
površin doseže preko 6.500 m² in cca 1.500 m² novogradenj. Tehniški muzej Slovenije v
Bistri postane največji slovenski muzej. Nastali so samostojni oddelki, ki obstajajo še
danes: gozdarski, lesarski, lovski, ribiški, elektro-strojni, tekstilni, kmetijski in prometni.

Pišite nam

Poiščite nas na:
spletna stran Društva U3
FB Društva U3

loka3univerza@gmail.com
krozki.loka.u3@gmail.com

Za Občasnik Borjana Koželj
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