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Znanost 
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Si predstavljate, kako je, če se pred vami znajde letalska fotografija,
ki nakazuje obrise veličastnega starodavnega majevskega mesta v 
Mehiki? Mesta, ki ga je stoletja dolgo prekrivala džungla in ga pred 
vami še nihče ni raziskal. Če ste Don Iván, potem si nadenete klobuk 
in škornje, zberete sodelavce ter opremljeni z mačeto sedete v 
trpežen terenec, ki prodira po zaraščenih brezpotjih Jukatana. Kakšna 
mora biti sreča, ko kot prvi arheolog vstopite v mesto s piramidami, 
palačami in reliefno obdelanimi stelami in oltarji. Mar ni čas, da 
zavihate rokave ter se zaženete med kamne, ki  so jih pred tisočletjem 
in pol izklesale roke Majev! In po enem izmed kamnov svojemu 
odkritju podarite ime: Chactun.

Dr. Ivan Šprajc, arheolog, raziskovalec majevske kulture in predstojnik 
Inštituta za antropološke in prostorske študije na ZRC SAZU, bo 
domači javnosti prvič v besedi in sliki predstavil pravkar zaključeno 
in mednarodno odmevno arheološko terensko raziskavo na najdišču 
Chactun.

Knjigam vsakoletno gibanje na ZRC SAZU zelo prija. Zopet bodo z vami 
najrazličnejše knjige slovenskih založb in knjigarn po zelo dostopnih 
cenah. Vse od globokoumne filozofije do slikovitih priročnikov, prek 
umetniških monografij, stripov, poezije, romanov, glasbenih ploščkov, 
otroške bere, itd. Za vsak okus in žep zagotovo nekaj. Edino plažni 
šund utegne umanjkati. 

Novost letošnjega sejma: S knjigo na dekco!
Poziv vsem vam, ki imate knjig preveč! Vabljeni na garažno razprodajo 
knjig. Razgrnite svojo dekco v Atriju ZRC in nanjo zložite vse knjige, ki 
bi jih radi prodali, zamenjali, podarili. Prinesite tudi vinilke, CDje, DVDje, 
ipd. Najlepše in najrazkošneje opremljena dekca bo bogato nagrajena. 

15.00–20.00 Sejem knjig

Maji: nove zgodbe stare civilizacijeKnjige v gibanju
19.00 Predstavitev arheološke odprave

Raziskovanja v Mehiki dr. Ivana 
Šprajca podpira tudi akademska 
potovalna agencija Ars longa d.o.o.

Poklonite si znanstveno jesensko sredo. 
Odlične knjige in zanimivi ljudje pridejo. 
Slovenski Indiana Jones pride in čaj in kava 
iz LP-ja takisto. Fina muzika izpod prstov 
JAMirka pride. Pa vi? 


