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OKVIRNA VSEBINA
Študijsko leto 2021/2022 nas bo vodilo v spoznavanje in analizo prelomnih dogodkov po koncu 1. svetovne
vojne. Preučili bomo politično-geografske učinke, ki jih je na Ljubljano in Slovenijo imelo podpisovanje in
uveljavljanje pogodb mirovne konference v Parizu. Nadaljevali bomo s podrobnejšim pregledom teritorialnih
pridobitev in izgub na podlagi senžermenske, trianonske in rapalske pogodbe za naš prostor. Odkrivali bomo,
kakšne so bile prebivalstvene izgube zaradi pandemije "španske gripe" ob koncu 1. svetovne vojne.
Leto 2021 obeležuje tudi 80-letnico začetka 2. svetovne vojne na Slovenskem. Takrat je Ljubljana doživela
velike in hude spremembe. Med drugim bomo spoznali potek nekdanje okupacijske razmejitve Ljubljane med
italijanskim in nemškim agresorjem.
Preučevali bomo prebivalstvo, najprej Ljubljane, nato pa tudi primerljivih mest. Bolj podrobno bomo
spoznavali in analizirali podatke različnih štetij in popisov prebivalstva, ki so nepogrešljiv pripomoček za
razumevanje zgodovinskega razvoja mesta, njegovih sestavnih delov in okolice. Predstavili bomo tudi nekaj
podatkov o Ljubljani in mestih iz časa Ilirskih provinc iz večinoma neznane študije francoskega vojaškega
geografa, ki je v svojem življenjskem delu priskrbel prvi odličen prebivalstveni in geografski pregled slovenskih
dežel tistega časa ter Ljubljano ustoličil med evropske prestolnice. Takrat se je prostor pod ingerenco
Ljubljane širil vse do Siska v Panoniji, v Dalmaciji pa do Boke Kotorske in še dlje. V tem kontekstu bo zanimivo
predstaviti tudi novo gradbeno mojstrovino – most na Pelješac, ki je povezal edino kopensko enklavo EU in pri
projektiranju katerega je sodeloval slovenski projektivni biro.
Osredotočili se bomo na razne aktualne teme, kot so: klimatske spremembe in zadnje alarmantno poročilo
skupine za podnebje, dogajanje in ozadja konfliktov v Afganistanu, Kataloniji in drugod po svetu.
Na prostor izrazito vplivata arhitektura in urbanizem, zato bomo posvetili pozornost tudi zapuščini Plečnika in
Fabianija - ljubljanskih rivalov, ki sta Ljubljano postavila na zemljevid arhitekturne Evrope 20. stoletja.
Ustavili se bomo tudi pri migracijah. Spremljali bomo nova dogajanja in predstavili nekatere najzanimivejše
podatke o naseljevanju Ljubljane. Prebivalstvo pa se v Slovenijo ni samo doseljevalo, temveč se je tudi
intenzivno odseljevalo. Nadaljevali bomo s predstavitvami četrtnih skupnosti in prostorskega razvoja Ljubljane.
Kot vsako leto bomo sproti namenjali pozornost imenoslovju zemljepisnih in drugih poimenovanj, imen in
priimkov ter spoznavali, kaj vse je mogoče iz poimenovanj razbrati.
CILJI
Razvijali bomo poglobljeno razumevanje in kritično vrednotenje dogajanj v Ljubljani, Sloveniji in po svetu.
Spremljali bomo prenovo cest in ulic v našem mestu in poglabljali naša spoznanja o arheologiji zgodovinske
Ljubljane in celotnega mestnega prostora. Podatke o preteklosti bomo povezovali s sedanjostjo ter odkrivali,
kako novi, v marsičem prebojni, podatki izkopavanj, spreminjajo pogled na preteklost in nekdanji pomen
mestnega prostora.
METODE DELA: predavanje s slikovnim prikazom, diskusija, analiza in interpretacija podatkov, v okviru
možnosti študijski ogledi posameznih mestnih predelov ali sosesk ter zaključni študijski izlet z vlakom v eno od
slovenskih mest.

