
VZHODNA AZIJA : 
PANDEMIJA COVID , ETIKA GLOBALNEGA  

HUMANIZMA IN USODA KULTURNIH DEDISCIN

SPLETNI SIMPOZIJ NA OBROKE OB 25. OBLETNICI  
USTANOVITVE ODDELKA ZA AZIJSKE ŠTUDIJE: 

dosežki programske skupine Azijski jeziki in kulture in štirih projektov,  
ki potekajo na oddelku

Spletna aplikacija ZOOM, vsak petek od 26. februarja do 2. aprila

https://uni-lj-si.zoom.us/j/91684056028

Članice in člani Oddelka za azijske študije FF UL in programske skupine Azijski jeziki in kulture 
organizirajo simpozij z naslovom Vzhodna Azija: Pandemija COVID, etika globalnega humanizma in 

usoda kulturnih dediščin. S simpozijem, ki bo potekal v soorganizaciji Raziskovalnega centra za Vzhod-
no Azijo (EARL), bomo obeležili četrt stoletja obstoja Oddelka za azijske študije na FF UL. 

Zaradi pandemije COVID-19 bo simpozij potekal v spletni obliki in sicer na obroke,  
torej vsak petek od 26. februarja do 2. aprila. 

V njem bomo predstavili in predebatirali predvsem naše mnogovrstno in interdisicplinarno zasnovano 
raziskovalno delo, ki poteka v okviru programske skupine Azijski jeziki in kulture ter štirih mednaro-

dnih in nacionalnih raziskovalnih projektov, ki se trenutno izvajajo na oddelku.  
Simpozij bo razdeljen na tri sklope. V prvem bomo predstavili zbornik, ki smo ga pripravili v okviru 
dela naše programske skupine, in ki iz najrazličnejših vidikov ter številnih disciplin obravnava aktu-
alni problem pandemije COVID-19 in njene posledice v Vzhodni in Južni Aziji. Zbornik bo v času 

simpozija objavljen v okviru knjižne zbirke Studia Humanitatis Asiatica pri Znanstveni založbi FF UL. 
V drugem sklopu bomo predstavili delo, ki ga opravljamo v okviru štirih raziskovalnih projektov, ki 
trenutno potekajo na oddelku, v tretjem pa bom prisluhnili tudi predstavitvam nekaterih individual-

nih raziskav članov in članic Programske skupine Azijski jeziki in kulture.

Prisrčno vabljeni k poslušanju in diskutiranju!

` ` ` `



VZHODNA AZIJA:  PANDEMIJA COVID, ETIKA GLOBALNEGA HUMANIZMA IN 
USODA KULTURNIH DEDIŠČIN –

Spletni simpozij oddelka za azijske študije ob 25. obletnici ustanovitve
https://uni-lj-si.zoom.us/j/91684056028

PROGRAM

Petek, 26.02.  
1. Del predstavitev prispevkov v zborniku o COVID-19 v Aziji:
DRUŽBA, ETIKA, POLITIKA
 (Moderatorka: Nataša Vampelj Suhadolnik)

11.30–12.00

Pozdravni nagovori:
-  red. prof. dr. Roman Kuhar, dekan FF UL
-  doc. dr. Luka Culiberg, predstojnik Oddelka za azijske študije
-  red. prof. dr. Zlatko Šabič, direktor EARL
-  red. prof. dr. Jana S. Rošker, vodja programske skupine Azijski jeziki in kulture 

12.00–12.20 Andrej Bekeš “Sobivanje v lokalnih skupnostih” in ukrepi proti epidemiji CO-
VID-19 na Japonskem 

12.20–12.40 Téa Sernelj Izvor in razvoj koncepta tesnobe na Kitajskem in njegove mani-
festacije v obdobju pandemije Covid-19.

12.40–13.00 Jana S. 
Rošker

Tradicionalna sinitska relacijska etika in organizacija družbe v kri-
znih časih virusnih epidemij

13.00–13.30 Skupna debata

Petek, 05.03.  
2. Del predstavitev prispevkov v zborniku o COVID-19 v Aziji:
RITUALI STRAHU IN SKRBI 
(Moderatorka: Jana S. Rošker)

12.00–12.20 Klara  
Hrvatin

Odziv japonskih umetnikov na koronavirus: Percepcija folklore 
jōkaija in njena popularizacija

12.20–12.40 Tamara  
Ditrich

Etična izhodišča staroindijskih kognitivnih modelov: predstavitev 
problema strahu in pohlepa v Abhidhammi.

12.40–13.00
Tinka  
Delakorda 
Kawashima

“Brez-zvezna” japonska družba in prakse pripadanja v času pande-
mije

13.00–13.30 Skupna debata

Petek, 12.03. 
3. Del predstavitev prispevkov v zborniku o COVID-19 v Aziji:
POLITIKA IN NJENI IZRAZI 
(Moderator: Andrej Bekeš)

14.00–14.20 Byoung 
Yoong Kang

Koronavirus v Severni Koreji in njegov vpliv na zdravstveno sodelo-
vanje med Južno in Severno Korejo

14.20–14.40 Nagisa M. 
Škof

Primerjalna korpusna analiza vsebine nagovorov voditeljev držav 
Japonske in zahodnih regij svojim državljanom v zvezi z epidemijo 
Covid-19

14.40–15.00 Mateja  
Petrovčič

Dnevne novice na temo Covid-19 skozi prizmo Nacionalne zdrav-
stvene komisije Ljudske republike Kitajske

15.00–15.30 Skupna debata



Petek, 19.03.  
1. Del predstavitve projektnega dela:
PAGODE IN VZHODNOAZIJSKE ZBIRKE
 (Moderatorka: Téa Sernelj)

12.00–12.25 Centri in periferije v zbirateljskih praksah
Nataša  
Vampelj S.

Slovenski zbiratelji vzhodnoazijskih predmetov v primerjalnem kon-
tekstu

Tina Berdajs Raziskovanje vzhodnoazijske keramike v Sloveniji
Nataša  
Visočnik G.

Pahljače kot zbirateljski predmeti v vzhodnoazijskih zbirkah v Slo-
veniji

12.25–12.50 Novi in nenavadni zbirateljski predmeti na prehodu stoletja
Chikako  
Shigemori B. Vzhodnoazijski spominki v zapuščinah pomorščakov

Klara Hrvatin Golobje piščali iz Skuškove zbirke

Maja Veselič Razglednice kot zbirateljski predmet, spominek in študijsko gradivo 
pri Almi Karlin

12.50–13.10 Osiroteli predmeti – izzivi preučevanja predmetov brez provenience
Helena  
Motoh Kontekstualizacija misijonarskega zvitka iz pozne dinastije Qing

Mina Grčar Zgodba bronastega kadilnika iz obdobja modernizacije
13.10–13.30 (Re)prezentacije Vzhodne Azije nekoč in danes

Barbara  
Trnovec Vzhodna Azija Alme M. Karlin

Dunja  
Zorman

Digitalizacija vzhodnoazijskih predmetov v projektih VAZ in  
PAGODE-Europeana China

13.30–14.00 Skupna debata

Petek, 26.03.  
2. Del predstavitve projektnega dela:
SINITSKE FILOZOFIJE IN HUMANIZMI
 (Moderator: Luka Culiberg)

12.00–12.20 Jana S. Rošker Pomen tajvanske filozofije in humanizem v medkulturni perspektivi

12.20–12.40 Jan Vrhovski Predstavitev dveh publikacij o stoletnici Russelovega obiska na Ki-
tajskem

12.40–13.00 Téa Sernelj Moderno konfucijanstvo na Tajvanu in pomen kitajske estetike za 
globalni humanizem

13.00–13.20 Marko  
Ogrizek

Tajvanske študije vzhodnoazijskega konfucijanstva in japonski kon-
fucijanski humanizem

13.20–14.00 Skupna debata

Petek, 02.04.  
Individualne predstavitve
JAPONSKI JEZIK, VERSTVA IN IDEOLOGIJE
 (Moderator: Chikako Shigemori Bučar)

12.00–12.20 Kristina 
Hmeljak Metafore bolezni in epidemije v japonskih medijih

12.20–12.40 Nataša  
Visočnik G.

Marginalnost in diaspora v domovini? Transformacija identitete in 
družbeno vključevanje korejskih repatriirancev iz Japonske

12.40–13.00 Luka  
Culiberg

Epistemološki izzivi azijskih študij – univerzalizacija ali diverzifika-
cija humanistik

13.00–13.30 Skupna debata


