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združenje za izobraževanje in družbeno vključenost 

 

  

(901007)  

ZGODOVINA SLOVENCEV V EVROPSKI ZGODOVINI 
Zgodnji in visoki srednji vek  

Mentor/ica: Ana Jevševar, univ. dipl. zgodovinarka in geografinja. Na Univerzi za tretje življenjsko 
obdobje v Ljubljani že več kot deset let vodi študijske programe slovenske, evropske in 
svetovne zgodovine. 

Kdaj in kje: TOREK, 08:45 do 10:15  

CDI Univerzum, Grošljeva 4, predavalnica 13 

Prvo srečanje: torek, 6. oktober 2020 
 

OKVIRNA VSEBINA 
 
Od 8. do 10. stoletja: iz razcepljene Evrope nastaja nov, enoten kontinent.  
Istra, Furlanija, Panonija - obrobni deli rimsko nemškega cesarstva (v nadaljevanju: Cesarstvo). Slovenski 
prostor in Cesarstvo. Razvoj jezika - "praslovenščina"; etimološki razvoj. Prehod iz karolinškega obdobja in 
njegove kulture v cesarski čas. 
 
Novi red, nove oblike. Sloji prehajajo eden iz drugega in eden v drugega. Fevdalizem kot zelo uspešna 
ekonomija, saj je trajal 1000 let. Med Cesarstvom in deželami. Od mejnih grofij do dežel: nastanek slovenskih 
dežel. 
 
Benečija. Zgodovina Bavarske in Tirolske. Povezanost slovenskih dežel z Bavarsko in Tirolsko - ali še deluje 
praspomin? Madžari ali Ogri? Kaj pomeni sorodnost DNK z Madžari in Hrvati? 
 
Pripadnost slojem. Cerkvena organizacija. Samostani. Plemstvo in gradovi. Kmetje - vasi. Je zgodovina 
Slovenstva samo zgodovina podeželja? Meščani in mesta. Kdaj, kakšno meščanstvo, primeri. Izobraževanje. 
 
Od noriškega jekla do vitezov. Razvoj orožja in vojaška zgodovina. 
 
Veliki Slovenci zgodnjega in visokega srednjega veka. 
 
Judovska zgodovina in zgodovina judovske diaspore. 
 
CILJI 
 
Pridobiti nova znanstvena spoznanja v etnogenezi Slovencev. 
Pridobiti znanstvena spoznanja iz etimologije: izziv za iskanje korenin. 
Spoznati pomembne slovenske osebnosti v zgodnjem in visokem srednjem veku. 
 
METODE DELA 
 
Predavanja, diskusija, delo na terenu (študijski ogledi in potovanja). 
 
UPORABLJENA LITERATURA IN VIRI ZA PRIPRAVO PROGRAMA 
 
Viri slovenskih zgodovinarjev obravnavanega obdobja (dr. Peter Štih, dr. Dušan Kos, dr. Miha Kosi, dr. Vasko 
Simoniti idr.). 
Strokovna literatura iz Modre zbirke (ur. Jacques Le Goff): Delajmo Evropo. 

 


