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dr. Semir Osmanagić: 
»Bosanske piramide v luči sistemskega pristopa v turizmu« 

(gostujoče predavanje v okviru predmeta Turistični sistemi  
UP Fakultete za turistične študije - Turistice) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

v petek, 16. novembra 2012, ob 17. uri, 
UP Fakulteta za humanistične študije, Titov trg 5, Koper (predavalnica Tramontana) 

 

Spoštovani, 

 
vabimo vas na gostujoče predavanje predavatelja dr. Semira Osmanagića, z naslovom 
»Bosanske piramide v luči sistemskega pristopa v turizmu«, ki ga  organizirata Univerza na 
Primorskem (UP) in Fakulteta za turistične študije  Turistica (UP FTŠ Turistica).  Predavanje bo 
potekalo v Kopru v prostorih Fakultete za humanistične študije (UP FHŠ), v predavalnici 
Tramontana, od 17. ure dalje.  

Gostitelja predavanja bosta rektor Univerze na Primorskem, prof. dr. Dragan Marušič, in 
prorektorica, izr. prof. dr. Tadeja Jere Lazanski, ki je tudi nosilka predmeta Turistični sistemi. 

Brezplačno predavanje bo organizirano v okviru odobrenih sredstev Javnega razpisa za 
sofinanciranje vključevanja gostujočih visokošolskih učiteljev v pedagoški proces v letih 
2011-2013, ki ga delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada.  

Zaradi velikega zanimanja in omejenega števila mest vas vljudno prosimo, da svojo 
prisotnost potrdite prek e-naslova: mirella.baruca@upr.si ali preko tel. št.: 040/457-510 do 
vključno srede, 14. novembra 2012.   

 
Na snidenje,  
Univerza na Primorskem 
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Več o  dr. Semiru Osmanagiću 
(povzeto po http://www.semirosmanagic.com/ba/index.html) 

 

 

Dr.  Semir Sam Osmanagić, raziskovalec in poslovnež, je rojen v Bosni 

in Hercegovini, živi in dela v Houstonu v Združenih državah Amerike  

(biografija). 

Dr.  Osmanagić je leta 2005 odkril piramidalni kompleks v Visoku 

(BiH), sestavljen iz petih kolosalnih kamnitih zgradb v obliki piramide z 

mrežo prazgodovinskih podzemnih tunelov  (foto galerija).  Je 

ustanovitelj neprofitne i nepolitične Fundacije „Arheološki park: 

Bosanska piramida Sunca“ ki vodi izkopavanja in geo-arheološke 

raziskave (www.piramidasunca.ba). 

Predava na Ameriški univerzi v Bosni in Hercegovini kot profesor 

antropologije, s posebnim poudarkom na prazgodovinskih megalitnih 

fenomenih na ozemlju BiH.  

 

Dr.  Osmanagić je avtor in pripovedovalec v strokovnih aktualnih dokumentarnih serijah  (12 epizod) 

z naslovom „Potraga za izgubljenim civilizacijama – Iskanje izgubljenih civilizacij“,  ki so bile posnete 

v produkciji državne Federalne televizije BiH leta 2007.  Serije  so posnete na osnovi Osmanagićeve 

knjige „Civilizacije prije početka zvanične historije – Civilizacije pred začetkom t.i. zgodovine“ (l. 

2005)  na različnih lokacijah:  v Peruju, Boliviji, na Velikonočnih otokih, v Kostariki, Mehiki, Veliki 

Britaniji, Franciji, Nemčiji, na Malti, v Egiptu, Jordaniji in Libanonu (video posnetki).  

 

Dr. Osmanagić aktivno promovira delo Fundacije - projekt raziskovanja bosanske doline piramid in 

bosanskega arheološkega turizma – po celem  svetu: od Egipta in Jordanije, prek Malezije, Kanade, 

ZDA, Kitajske, Velike Britanije, Švice, Avstrije, Norveške,  Švedske, Hrvaške, Makedonije, Madžarske, 

Italije, Črne Gore, Srbije, Danske in drugih držav  (foto galerija ).  

 

Dr.  Osmanagić je doktor sociologije s področja  sociologije zgodovine,  doktorsko disertacijo o 

civilizaciji Majev je zagovarjal na Fakulteti političnih ved  Univerze v Sarajevu. 
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