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Neobičajno, nepozabno,
a vseeno z nasmehom

do si je lahko predstavljal, da
bomo več kot mesec dni zaprti
v svojih domovanjih in bomo
smeli ven le po najnujnejših opravkih. Ko so se pred meseci začele razprave
o virusu na Kitajskem, se je vse zdelo
tako nerealno, daleč, zdaj pa je postalo
naš vsak dan. Zaprtost v lastnih domovih
je bila od vsega začetka nekaj skoraj katastrofalnega. Vsi smo bili navajeni na
popolnoma drugačen način življenja,
ves čas naokoli, nikoli pri miru, polni
skrbi in opravkov. Zdaj pa je nastopil
čas, ki ga lahko izkoristimo v svoj prid,
da se lahko končno za trenutek ustavimo
ter se resnično posvetimo sebi in svojim
dragim, vse tisto, kar smo zaradi hitrega
življenjskega ritma prej vedno pogosteje
zanemarjali. Zdaj je nastopil čas, ko
lahko resnično razumemo pomen družine, prijateljstva, ljubezni.
Zato smo premišljevali, kako potekajo
rojstni dnevi v karanteni, kako ljudje
praznujejo kljub ločenosti od vsega,
kar je bilo nekoč običajno. Kako zdaj
sploh preživimo dan praznovanja, ki
smo ga bili vajeni prebiti v družbi prijateljev, vseh sorodnikov, najdražjih, popolnoma sami ali pa le z najbližjimi
člani družine, tistimi, s katerimi si delimo
streho. Hočeš nočeš nastopi rojstni dan
le enkrat na leto in vsi ga nestrpno pričakujemo. Naš praznik je, naš dan, dan,
ko tudi preostali praznujejo z nami. Seveda bi vihali nos, če bi ga kaj pokvarilo
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istanbulkebab_opicina: tde naš kebab je jedel Jezus!

boris_vitez: eheh ma naše sladice so jedli tudi Palestinci

borisjohnsonuk: thank you Pal Wong from New Zealand!

randombritishguy: #1 in top 10 Anime Comebacks

margetatcher: we didn’t want him in hell ...

poljsak2000: vesele pirhe!

therealjagnjegram: meno male che Silvio c’è ...

silvio.berluscony: ja ma, in Francia!

giogia.meloni: ojla Giuse, ti moram reči še enkrat, da nočemo MESa?
Hahahahahahah

matteo_salveenee: Giorgia, kaj sploh je MES? Hahahahahah

giuse_contereal: v šesti epizodi Hiše iz papirja Nairobi umre

ali bi bili razočarani v svojih pričakovanjih. Vseeno pa je mogoče preživeti ta
dan veselo tudi v karanteni, kajti kdor
nas ima resnično rad, nam bo podaril
nasmeh tudi v teh okoliščinah.
Poiskali smo nekaj ljudi, ki praznujejo
rojstni dan marca in aprila, ter jim zastavili
vprašanje, kako je bil letos drugačen.
Seveda ni bil takšen, kakor so pričakovali,
a povedali so nam, da so družinski člani
in prijatelji poskrbeli, da so vseeno občutili praznično vzdušje in se zabavali.
Kljub oddaljenosti so tudi prijatelji s
kakšnim posebnim dejanjem pokazali,
da so prisotni, čeprav ne fizično. Iz materialnega vidika so k temu pripomogle
ravno tiste trgovine, ki so kljub protivirusnim ukrepom ostale neomajno odprte in ponujajo kupcem storitev dostave
na dom. Tako ni treba nikomur oditi po
darila v trgovino osebno in lahko omejijo
stike z drugimi ljudmi. Dovolj je, da
vtipkamo ime izbrane trgovine v spletni
brskalnik ter tako preverimo, ali ponuja
omenjeno storitev. Veliko slaščičarn ima
še vedno prižgane peči in torej zagotavlja
svoje storitve in ponudbo ter se tako zavaruje pred krizo ali pozabo strank. Naročila prihajajo vsak dan, uslužbenci pa
poskrbijo za uresničevanje želja in dostavo naročil na domove. Tako je lahko
veliko ljudi na daljavo razveselilo svoje
prijatelje, da so se posladkali z dobrotami,
ki so običajno na mizi vsak rojstni dan.
Poleg slaščic in cvetja za dekleta, nam je

Posebna
podelitev
diplome
času pandemije novega koronavirusa, ko se je naš svet navidezno
ustavil, veliko dejavnosti in dela
ne opravljamo več na svojem delovnem mestu, temveč od doma. Naši domovi so torej postali središča našega življenja. Na pogovor smo povabili Liso Sandri,
ki je ravnokar diplomirala, in sicer na zelo
poseben način – od doma.
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Ali bi lahko predstavila svojo študijsko
pot?
Moja študijska pot je bila kar precej zapletena. Po končanem jezikovnem liceju
sem na univerzi izbrala študij biologije.
Prvo leto sem obiskovala okoljevarstveno
smer (Scienze e tecnologie per l’ambiente
e la natura), v drugem letniku pa sem po
zamenjavi prešla na biotehnološko smer
(Scienze e tecnologie biologiche), ki se
bolj splošno ukvarja z biologijo, iz katere
sem zdaj tudi diplomirala.
Kako si si predstavljala zagovor diplome
pred začetkom epidemije?
Na zagovor diplome sem se psihološko
pripravljala dalj časa veliko pred začetkom
epidemije, ker mi ni bilo nastopanje pred
številno publiko nikoli všeč. Ogledala
sem si tudi podelitve diplom kolegov
(decembra), da bi preverila, kako je to videti in da bi se čim bolje pripravila, a se je

zdaj vse spremenilo.
Kdaj si izvedela, da bo zagovor potekal
po spletu?
Zagovor diplome bi moral biti 13. marca
in tri tedne pred tem so nam povedali,
da bo prestavljen. Šele sredi marca smo
bili obveščeni, da po potekal po spletu,
in sporočili so nam tudi datum (2. april).
V naslednjih tednih so nam posredovali
dodatne informacije in pojasnilo, kako
naj bi vse to potekalo.
Kako si se odzvala na novost?
Ko sem izvedela, da bo zagovor potekal
na daljavo, nisem bila začudena, saj sem
pričakovala, da bo tako. Žal mi je bilo, ker
nisem predstavila svojega diplomskega
dela pred družino in prijatelji, a sem si tudi
malo oddahnila, ko so nam povedali, da
ne bomo ustno zagovarjali diplomskega
dela, saj me je precej skrbelo zagovarjati
vse skupaj na računalniku in z internetno
povezavo, ki pri meni ni najboljša.
Misliš, da si na tak način prikrajšana,
ker nisi mogla praznovati let študija in
truda?
Žal mi je, ker nisem praznovala s prijatelji
in fantom, vendar sem imela ob sebi vso
družino, tako da sem praznovala vsaj z
njimi. Bilo pa je res čudno, ker nisem
imela občutka, da sem res diplomirala,
ker vse skupaj ni potekalo tako slovesno,

razvoj tehnologije omogočil, da lahko
na daljavo ne le slišimo glas druge osebe
in ji tako voščimo, temveč jo celo gledamo v oči. Z različnimi programi, kot sta
Skype ali Zoom, lahko prijatelje pokličemo, se z njimi pogovarjamo in vidimo
tudi njihov obraz. Seveda občutek ni
primerljiv s tistim, ko imamo nekoga
pred sabo in se ga lahko dotikamo, ampak dejstvo, da se je mogoče gledati v
oči in se pogovarjati brez težav, nam seveda lajša tole obdobje. Ob praznovanju
rojstnih dni pa nam tehnologija zagotavlja, da voščimo in zapojemo svojim
bližnjim in prijateljem, z njimi nazdravimo
in poskrbimo, da bo ta dan lepši in še
bolj nepozaben od tistega, kar je v
resnici, kajti rojstni dan v karanteni bo
vsekakor ostal v spominu vseh nas.

kot naj bi potekalo v živo. Še zdaj čutim,
da mi še nekaj manjka do konca, čeprav
sem že zaključila.
Kako pa je potekala slovesna podelitev
diplom, ki je v bistvu nadomestila zagovor?
Podelitev diplom je bila precej skromna.
Ob tem, da nismo niti predstavili svojega
diplomskega dela, se je vse zaključilo v
dobrih štiridesetih minutah, čeprav je
bilo kandidatov veliko. Poklicali so vsakega
kandidata posebej in mu sporočili zaključno oceno, ter mu javno podelili
naziv diplomanta (it. »dottore«).
Načrtuješ, da boš praznovala še enkrat
po koncu omejitev zaradi epidemije?
Po koncu ukrepov zaradi epidemije bo
univerza priredila slovesno prireditev,
tako da bom takrat gotovo praznovala
tudi s prijatelji. Videti bo, kot da sem dvakrat diplomirala v kratkem času.
Kakšne načrte imaš za prihodnost?
V prihodnosti bi si želela poučevati, zato
moram nadaljevati študij. Prihodnje šolsko
leto se nameravam vpisati še na magistrski
študij, ne vem pa še natančno, v katero
vejo biologije bi se rada poglobila, ker
imam veliko idej. Želela pa bi si študirati
in se hkrati zaposliti. Na primer kot suplentka v šoli, tako da bi se lahko že
vključila v šolsko okolje.

