
SREČEVANJA – MED KULTURO IN PRIJATELJI 

 

“Ko sem prišla s Štajerske poučevat na eno izmed ljubljanskih osnovnih šol, sem bila le mlado dekle s 

podeželja. Sodelavke, profesorice na tej šoli, so me povabile na srečanje ob kavici v Kavarno Evropa. 

Ob določeni uri so bile zmenjene pred vhodom. Vse so bile zelo lepo urejene in so nosile bombažne 

kvačkane rokavice. Le jaz jih nisem imela. Sedela sem ob strani, strmela v elegantno kavarno in 

poslušala modro govorjenje starejših kolegic. Sodelavka mi je ob naslednjem srečanju podarila par 

kvačkanih rokavic kremaste barve. Še danes jih hranim.“ Ana, nekdanja učiteljica o davnem letu 1962. 

Srečevati ljudi je pomemben del kulture. Naj gre za namenski obisk tega ali onega ali naključno 

srečanje ob javnem dogodku, obiski in srečanja v mestnem okolju Ljubljane se zmeraj končajo ob 

pijači, najraje ob skodelici kave. Najgloblje vtise z umetniških predstav ali slovesnosti radi podoživimo 

s prijatelji. Zato ni naključje, da so najbolj priljubljene kavarne tiste v bližini znamenitih kulturnih 

ustanov. 

Na ogledu vas bomo popeljali po poti spoznavanja kulturnih ustanov Ljubljane in v razpoloženje s 

konca 19. in prve polovice 20. stoletja, v čas, ko je večina teh kulturnih ustanov nastala. Razpoloženej 

bomo pričarali z zgodbami iz ljubljanskih kavarn iz časa, ko so doživljale svoj razcvet. 

Pred prihodom socialne institucije - kavarne, nisi mogel  v prijazni družbi nikjer uživati te prijetne, 

relativno poceni “črne pijače, ki jo pijejo tako vročo, kot lahko le prenesejo” (zapis iz 16.stoletja). 

Čeprav je Ljubljana dobila prvo kavarno že leta 1713, so se kavarne zares razmahnile šele v 19. 

stoletju, ko so postale priljubljeno zbirališče ljubljanskih meščanov. Vanje so zahajali zato, da bi videli 

in bili videni. Za Slovence so imele kavarne še poseben pomen, saj so bile v času narodnega 

prebujanja prizorišče družabnega in političnega življenja. Danes so postale prizorišče poslovnega 

življenja, prave institucije, kjer se sklene marsikateri posel.  

Z zbranimi vtisi prebivalcev Ljubljane, ki so nekoč ali, ki danes redno obiskujejo kavarne boste 

spoznali družabno življenje našega mesta. 

 

 


