
KNOBLEHARJEV EGIPT 

 

 

V četrtek, 11. 4. 2019, tri dni pred obletnico smrti Ignacija Knobleharja, smo na OŠ Frana 

Metelka Škocjan otvorili razstavo Knobleharjev Egipt. Razstava je del praznovanja 

Knobleharjevega leta in je nastala v sodelovanju šole, Občine Škocjan in Slovenskega 

etnografskega muzeja.  

 

 

 

Na šoli smo letos kot prednostno nalogo na izobraževalnem področju izbrali 

raziskovalno delo Svet pred domačim pragom in določili, da bomo raziskovanje posvetili 

dr. Ignaciju Knobleharju. Osmošolci smo kot del raziskovalne naloge pripravili še 

razstavo, ki pa ne govori o Knobleharjevem potovanju po južnem Sudanu, pač pa o 

njegovih potepanjih po ostankih starega Egipta, ki jih je srečal na svoji poti do Kartuma, 



kjer je postavil misijonarsko postojanko, iz katere je nato v naslednjih desetih letih kar 

šestkrat odpotoval v 1500 km oddaljen Gondokoro. Štiri leta in pol je preživel na svojo 

ladji »Stella matutina« in lahko trdimo, da je postal eden najboljših poznavalcev 

mogočne afriške reke svojega časa. Bil je prvi beli človek, ki je prišel skoraj do tretje 

stopinje severne geografske širine.  

 

 

 

Razstavo so mesec dni oblikovala in postavljala dekleta 8. b-razreda Saša Lenart, Eva 

Šraj, Ana Blatnik, Lana Zakšek, Lea Pešec, Ana Dulc in Leja Pucelj pod mentorstvom 

učiteljice Patricije Haler in strokovnim vodstvom dr. Marka Freliha. Razstava je 

sestavljena iz slikovnega gradiva, maket in spremnega besedila. Dragocene so 

preslikave Jakoba Šašla, ki je Knobleharja spremljal na poti in jih danes hranijo v Muzeju 

v Karlovcu. Poleg njih pa je posebej potrebno izpostaviti makete učiteljice Mateje 

Korenič in slike osmošolca Jana Kolenca. S strokovnimi nasveti in tehnično pomočjo sta 

pri razstavi sodelovala še učiteljica Irena Pleterski in hišnik Milan Markelc.  

 

 



Na otvoritvi so poleg avtoric razstave, ki so pripravile vezni tekst in dramska prizora, 

sodelovali še Vid Pleterski z igranem na klavir ter govorniki ga. ravnateljica Irena Čengija 

Peterlin, g. župan Jože Kapler ter dva častna gosta doktor arheoloških znanosti Marko 

Frelih iz Slovenskega etnografskega muzeja ter dr. Edvard Kobal, predsednika uprave 

Slovenske znanstvene fundacije. Dr. Frelih je s kratkim vodenjem razstavo tudi otvoril.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razstava bo do konca šolskega leta obogatila šolski prostor. Osmošolci smo postali 

skrbniki razstave in vodniki po njej. V načrtu pa imamo še izdelavo brošure o razstavi.  

 

V času občinskega praznika KNOBLEHARJEVO konec junija bomo razstavo prestavili v 

Metelkov dom, kjer bo na ogled širši javnosti, septembra pa bo razstava gostovala v 

Ljubljani na 25. Slovenskem festivalu znanosti pod častnim pokroviteljstvom Slovenske 

znanstvene fundacije.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Patricija Haler 


