Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje, združenje za izobraževanje in družbeno vključenost

UNIVERZA ZA TRETJE ŽIVLJENJSKO OBDOBJE V LJUBLJANI
(901007)

ZGODOVINA NOVEGA VEKA OD 14. DO 17. STOLETJA
Zgodovina Slovencev v evropski zgodovini
Mentorica:

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

Kdaj in kje:

TOREK, 09:30 do 11:00
CDI Univerzum, Grošljeva 4, predavalnica 13

Prvo srečanje: torek, 4. oktober 2022
Delo skupine bo v primeru ugodnih epidemičnih razmer potekalo v predavalnici, sicer pa na daljavo.
OKVIRNA VSEBINA
Vojne in zaokrožitev habsburške dedne posesti - slovenske dežele pod prvimi Habsburžani.
Slovensko etnično ozemlje in njegova politična razdelitev od 15. do 18. st. - hrepenenje Slovencev, da vsi
živijo v eni državi.
Gospodarski razvoj v 15. in 16. st. v slovenskih deželah v primerjavi z ostalimi deželami Cesarstva, še posebej
najbolj razvitimi.
Turški vpadi v 15. st., bitka pri Sisku, najpomembnejši vojaški poveljniki iz slovenskih dežel, krvni davek naših
dežel Turkom.
Kolonizacija Uskokov in posledice.
Razvoj vojaške organizacije - Vojna krajina in povezovanje notranjeavstrijskih dežel.
Cerkvene in duhovne razmere od ustanovitve ljubljanske škofije do začetkov reformacije.
Protestantizem, prva slovenska knjiga, prevod Biblije.
Deželno knežja protireformacija in katoliška obnova.
Turški vpadi v Prekmurju v 17. stoletju.
Gospodarska in vremenska kriza v 17. st.; razslojevanje kmečkega prebivalstva, spremembe v strukturi
plemstva.
Vloga Trsta za Slovence.
Kulturni razcvet v 2. polovici 17. st. in višek baroka.
Terezijanske reforme in njihov pomen.
Vse teme, dogodke in obdobja bomo predstavil z osebami, družbami, družinami itd., da bodo oživele pred
nami.
CILJI
Utrditi že pridobljeno in pridobiti novo znanje na področju slovenske zgodovine.
Pridobiti strokovna spoznanja za širše razumevanje dogajanj skozi zgodovino.
Pridobiti znanje o pomembnih dogajanjih, gospodarskih procesih in socialnih odnosih skozi zgodovino.
METODE DELA
Predavanje, diskusija, izobraževanje na terenu (ekskurzije).
UPORABLJENA LITERATURA IN VIRI ZA PRIPRAVO PROGRAMA
Izbor novejše strokovne literature po izboru mentorice.

