
Predstavitev 

Dr. Bojana Rogelj Škafar je univ. dipl. etnologinja in umetnostna zgodovinarka ter doktorica 

sociološke znanosti. V Slovenskem etnografskem muzeju je zaposlena od leta 1989, kjer je 

sprva delovala kot vodja specialne knjižnice. Med letoma 1999 in 2005 je bila kustosinja zbirk 

ljudske likovne umetnosti in slikovnih virov. Med letoma 2005 in 2015 je bila direktorica 

SEMa, sedaj kot muzejska svétnica  nadaljuje s strokovnim delom v kustodiatu. 

Njeno raziskovalno področje obsega slovensko ljudsko likovno umetnost in njeno 

inetrpretacijo, interpretacijo slikovnih virov za raziskovanje etnoloških tem, vizualno kulturo 

in zgodovino SEMa. 

Je sodelavka Koordinatorja varstva nesnovne kulturne dediščine. Bila je vodja projekta 

Dostopnost do kulturne dediščine ranljivih skupin (2013-2015), ki sta ga sofinancirala 

Evropski socialni sklad in Ministrstvo za kulturo RS. Je vodja projekta SWICH (Sharing the 

world of Inclusion, Creativity and Heritage, 2014-2018) v SEMu, v katerem sodeluje deset 

evropskih etnoloških muzejev in je sofinanciran iz programa Kreativna Evropa. Sodeluje v 

projektu VALBO pri celostni vsebinski prenovi gradu Bogenšperk.  

Je predsednica Strokovne komisije za premično kulturno dediščino Ministrstva za kulturo 

(2015 - ), predsednica Strokovne komisije za varstvo kulturne dediščine Mestne občine 

Ljubljana (2014 - ) in podpredsednica Sveta Muzejev radovljiške občine (2016 - ). 

Je avtorica večje občasne razstave Ljubezen je v zraku: ljubezenska darila v slovenski 

tradicijski kulturi ( SEM (2000); Jyvaskyla, Finska (2001); Budimpešta (2002) in soavtorica 

stalne razstave v SEMu Med naravo in kulturo. Bila je sourednica (1991 – 1995) in urednica 

(1996 – 1999) Etnologa, znanstvene revije Slovenskega etnografskega muzeja. Njena 

znanstvena in strokovna bibliografija obsega preko 150 enot. 

 

Povzetek prispevka na okrogli mizi 

V zadnjem desetletju je nesnovna kulturna dediščina tista zvrst dediščine, ki ji tako 

strokovnjaki kot njeni nosilci posvečamo vedno večjo pozornost. Spričo množice njenih oblik 

ji je namnjenih veliko razprav in razmišljanj, ki so posledica teoretskih pogledov raziskovalcev 

ter izkušenj in razumevanja njenih nosilcev. 

Na okrogli mizi Kulturna dediščina in čebelarstvo bo dr. Bojana Rogelj Škafar predstavila 

sintagmo »nesnovna kulturna dediščina« v luči UNESCOve Konvencije o varovanju nesnovne 

kulturne dediščine, sprejete leta 2003, in v Sloveniji ratificirane leta 2008. Predstavljeni bodo 

naloge in način dela Koordinatorja varstva nesnovne kulturne dediščine, ki jih opravlja 

Slovenski etnografski muzej od leta 2011 na podlagi zadevne UNESCOve konvencije in 

Zakona o varstvu kulturne dediščine, ter informacije o Registru nesnovne kulturne dediščine, 

ki ga vodi Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije.  

Ob tem bo posebej poudarjena vloga nosilcev nesnovne kulturne dediščine, ki so lahko 

skupnosti, skupine in posamezniki. 


