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VSEBINA PROGRAMA 
 

Kitajska je geografsko in kulturno območje ene najstarejših civilizacij. To je številčno največja 

država sveta, s skoraj petino vseh prebivalcev našega planeta. Njeno gospodarstvo je 

najhitreje rastoče na svetu in največje po kupni moči. Je tudi največji izvoznik na svetu in 

drugi največji uvoznik blaga. Je priznana jedrska sila in ima največjo stalno vojsko na svetu, 

zato njen nagli razvoj vzbuja spoštovanje in tudi strah. Strah pred novo svetovno ureditvijo, 

v kateri bi lahko imela Kitajska pomembno ali celo odločilno besedo. Država rdečega zmaja 

si je namreč brez zadržkov zadala cilj, da postane glavna velesila na svetu. Supersila, ki bo 

krojila usodo našega planeta. Pri tem je zelo suverena in neomajna ter daje zastrašujoč 

občutek, da se prav nikogar ne boji.  
 

Ker torej Kitajska vse bolj oblikuje prihodnost našega sveta in postaja »dežela Velikega 

brata«, je zato za vsakogar, ki poskuša razumeti dogajanje na globalni ravni, nujno 

poznavanje kitajske geopolitike in procesov, ki jo oblikujejo. Da pa bi to lahko razumeli, 

moramo poznati kitajsko geografijo, ki jo moramo povezati z zgodovino. Skoraj vsaka kitajska 

značilnost in njeno delovanje v svetu se namreč lahko pojasni z njenim zgodovinskim 

razvojem, vsak del njene zgodovine pa z geografijo. V ciklu predavanj bomo zato izhajali iz 

hipoteze, da geografija in zgodovina določata razvoj in identiteto Kitajske.  

 

Vsebine predavanj: 
 



Vzpon supersile sveta 

Civilizacija Osrednjega nižavja 

Dolgotrajnost kitajske kulture 

Večtisočletna dinastična preteklost 

Številna ljudstva, isto kulturno izročilo 

Življenje po filozofskih načelih 

Dolga tradicija državnosti 

Veliki kitajski zid in vojska glinenih vojščakov 

Kitajski izumi in inovacije, ki poganjajo svet 

Skrivnost jame tisočerih Bud 

Kitajska straniščna kultura 

Digitalna valuta 

Kitajska odkrije svet 

Največja svetovna pomorska velesila 

Stoletja izolacije 

Sovraštvo do tujcev 

Kitajska cenzura in nadzor 

Zasvojenost z opijem 

Ponižanje in razkosanje Kitajske 

Carinska vojna 

Revolucija in vrnjen ugled Kitajski 

Tajvansko vprašanje 

 


