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VPLIV KLIME NA ZGODOVINO 
 

Mentor/ica: Dr. Boštjan Plut, univ. dipl. zgodovinar in filozof, doktor zgodovinskih znanosti. Najprej je 
predaval na Oddelku za arheologijo in Oddelku za azijske študije Filozofske fakultete Univerze 
v Ljubljani, kasneje delal kot asistent na Oddelku za zgodovino na Univerzi na Primorskem. 
Področje njegovega raziskovanja je predvsem srednji vek. 

Kdaj in kje: TOREK, 13:00 do 14:30  

Izobraževanje na daljavo, Zoom 

Prvo srečanje: torek, 5. oktober 2021 
 

 
OKVIRNA VSEBINA 
 
Svet, ki gori, orkani, poplave in druge klimatske spremembe iz napovedi so postale naša nova realnost. 
Vendar klimatske spremembe niso nekaj, kar se ljudem dogaja prvič. Človeštvo je preživelo že dve ledeni 
dobi, ko so se temperature spustile za okoli 6 stopinj Celzija. Pred 10.000 leti so se temperature v dveh 
desetletjih dvignile na današnjo raven. Vzpon civilizacij je bil mogoč zgolj zaradi dejstva, da imamo zadnjih 
10.000 let razmeroma stabilno vreme. 
 
Na klimo vplivajo številni dejavniki, med katerimi posebno mesto zavzemajo vulkani, ki so enkrat že pripeljali 
človeštvo na rob izumrtja. Zagodli pa so jo tudi cesarju Justinijanu in pokopali njegove sanje o rimskem 
imperiju. Nihanja temperatur ali padavin so imela še kako opazne posledice: od male ledena dobe, ki je uničila 
Vikinge na Grenlandiji, do velikega izsekavanja gozdov sredi 19. stoletja, ki je povzročilo prvi dvig temperature 
zaradi ljudi.  

 

S spoznavanjem in preučevanjem, kako je klima vplivala na naše prednike, si bomo lahko bolje predstavljali 
posledice prihajajočega obdobja globalnega segrevanja.  
 
CILJI 
 
Spoznati vpliv klime skozi zgodovino na življenje ljudi. 
Bolje spoznati in razumeti aktualne klimatske spremembe in njihove posledice.  
 
METODE DELA 
 
Predavanja s slikovnim prikazom, diskusija. 
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Harper, Kayle (2017): How Climate Change and Plague Helped Bring Down the Roman Empire. 

 


