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LJUBLJANA, MOJE MESTO IN SVET OKOLI NAS
Mentor/ica:

Dr. Damir Josipovič, univ. dipl. geograf, sodelavec Inštituta za narodnostna vprašanja v
Ljubljani. Doslej je objavil vrsto znanstvenih in strokovnih del, med njimi dve kot edini avtor:
Dejavniki rodnostnega obnašanja v Sloveniji (2004), Učinki priseljevanja v Slovenijo po drugi
svetovni vojni (2006).
Kdaj in kje:
SREDA, 14:30 do 16:00
Univerza za tretje življenjsko obdobje, Poljanska cesta 6, dvorana
Prvo srečanje: sreda, 2. oktober 2019
OKVIRNA VSEBINA
Študijsko leto 2019/2020 je leto velikih obletnic, pomembnih za Ljubljano in Slovenijo: nastanek Države SHS,
Kraljevine SHS; Ljubljanske in Mariborske velike županije; bližajoči se čas fašizma, zasedba Primorske;
ustanovitev Aleksandrove univerze v Ljubljani - Ljubljana postane prestolnica Slovencev v kraljevini "treh
plemen enega naroda"; podpis rapalske in trianonske pogodbe; boj za nekdanje ogrske in avstrijske dežele;
dovoljenje za zasedbo Prekmurja na konferenci v Parizu leta 1919 in dokončna priključitev leta 1920.
Ukvarjali se bomo tudi s prebivalstvom: najprej Ljubljane, nato tudi s prebivalstvom Ljubljani primerljivih
mest. Analizirali bomo podatke raznih štetij in popisov prebivalstva, ki so nepogrešljiv pripomoček za
razumevanje zgodovinskega razvoja mesta, njegovih sestavnih delov in okolice. Predstavili bomo nekaj
podatkov o Ljubljani in mestih iz časa Ilirskih provinc iz večinoma neznane študije francoskega vojaškega
geografa, ki je njej priskrbel prvi odličen prebivalstveni in geografski pregled slovenskih dežel tistega časa. Na
prostor izrazito vplivata arhitektura in urbanizem, zato bomo posvetili pozornost tudi arhitekturni zapuščini
Plečnika in Fabianija - ljubljanskih rivalov, ki sta Ljubljano postavila na zemljevid arhitekturne Evrope 20.
stoletja. Ukvarjali se bomo tudi s potopisi, zlasti Ljubljani primerljivih mest.
Obravnavali bomo razne aktualne teme, denimo klimatske spremembe, kaj vse lahko že v zelo kratkem času
pričakujemo in kaj lahko sami storimo. Ponovili bomo šest preprostih korakov, ki nam jih svetuje Edmund
Burke. Spremljali bomo nova dogajanja na področju migracij in predstavili zanimive podatke o naseljevanju
Ljubljane. Prebivalstvo pa se v Slovenijo ni samo doseljevalo, temveč se je tudi intenzivno odseljevalo.
Pogledali si bomo nove podatke o "begu možganov", pa tudi nekatere skoraj neznane podatke o preselitvah načrtovanih in spontanih - iz Slovenije. Ali ste vedeli, da se je na območje nekdanje skupne države izselilo
preko 100.000 Slovencev, ki imajo mnogi še danes zelo številčne in živahne skupnosti?
Nadaljevali bomo s predstavitvami četrtnih skupnosti (Ljubljana-Center, Trnovo, Šentvid, Bežigrad, Posavje ...)
in prostorskega razvoja Ljubljane. Kot vsako leto bomo sproti namenjali pozornost imenoslovju zemljepisnih in
drugih poimenovanj, imen, priimkov … ter spoznavali, kaj vse je mogoče iz njih razbrati.
CILJI
Razvijati poglobljeno razumevanje in kritično vrednotenje aktualnih dogajanj v Ljubljani, Sloveniji in po svetu.
Spremljati dogajanja po arheološki Ljubljani in povezovati podatke o preteklosti s sedanjostjo ter odkrivati,
kako novi revolucionarni podatki izkopavanj spreminjajo pogled na preteklost in pomen našega mesta.
Aktivno vključevanje udeležencev programa s svojimi izkušnjami v diskusijo o študijskih in drugih temah.
METODE DELA
Predavanja, diskusija, analiza in interpretacija podatkov, študijski ogledi Ljubljane, zaključni študijski izlet z
vlakom v eno od slovenskih mest.
UPORABLJENA LITERATURA IN DRUGI VIRI ZA PRIPRAVO PROGRAMA
Raziskovalni rezultati dela v projektih mentorja.

