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ZNAMENITE ZGODOVINSKE OSEBNOSTI 
 

Mentor: 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. Na 
Univerzi za tretje življenjsko obdobje v Ljubljani je dolgoletni mentor za več študijskih 
programov: Zgodovina, Svetovne religije in verstva, Znamenite zgodovinske osebnosti, 
Ljubljana in znani Ljubljančani, Tradicionalna ljudstva sveta, Vpliv klime na zgodovino, 

Človeška zgodovina morij in oceanov. 
 

Kdaj in kje: PETEK, 10:00 do 11:30  

Izobraževanje na daljavo (Zoom) 

Prvo srečanje: petek, 7. oktober 2022 
 

 
OKVIRNA VSEBINA 
 
Zgodovina je polna bolj ali manj znamenitih osebnosti, ki so pomembno vplivale na svetovna dogajanja. 
Nekateri so zasloveli zaradi svojih del, nekateri zaradi okoliščin, nekateri pa tudi zaradi svojih slabih lastnosti in 
dejanj.  
 
Na posameznem izobraževalnem srečanju bomo spoznavali eno osebo in čas, v katerem je živela; torej bo 
vsako izobraževalno srečanje zaokrožena celota. Program bomo popestrili tudi z bolj osebnimi platmi 
obravnavane osebe, še posebej s škandali, aferami in drugimi detajli.  
 
Koga bomo vse spoznali: grškega izumitelja Arhimeda, srbskega carja Uroša Nemanjića, življenje slikarja 
Giotta di Bondone, francoskega kralja Ludvika XVI., ki je izgubil glavo v francoski revoluciji, enega zadnjih 
velikih indijanskih poglavarjev Sedečega bika, nekdanjega ameriškega predsednika Johna F. Kennedyja, pevca 
Johna Lennona, ruskega predsednika Vladimirja Putina in še mnoge druge. 
 
Osebe bomo izbirali med čim bolj raznolikimi posamezniki, tako po času, položaju, spolu in področjih, na 
katerih so zasloveli. Pri osebah, ki so živele v za nas oddaljenem obdobju ali kraju, bomo namenili več časa za 
spoznavanje širših družbenih okoliščin.  
 
Za vključitev v program predhodno poznavanje zgodovine ni potrebno. 
 
CILJI 
 
Spoznati pomembnejše osebe iz preteklosti, njihov vpliv na svetovna dogajanja ter družbenozgodovinske 
okoliščine, v katerih so te osebe živele in delovale.  
 
METODE DELA 
 
Predavanje s prikazom slikovnega gradiva, delo s pisnimi viri, diskusija. 
 
UPORABLJENA LITERATURA IN VIRI ZA PRIPRAVO PROGRAMA 
 
Različno gradivo po izboru mentorja. 

 


