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SVETOVNE RELIGIJE IN VERSTVA 
Začetna skupina 

 

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: SREDA, 9:00 do 10:30  

Dvorana UTŽO, Poljanska cesta 6 

 

OKVIRNA VSEBINA 
 
Mitologije so najstarejša oblika religij, pogosto še iz časov pred razvojem pisave in nastankom mest.  

Uvodoma bomo spoznavali šamanizem, ki naj bi imel korenine že v ledeni dobi. Nato se bomo poglobili v 
mitologije zgodnjih civilizacij in v klasično grško-rimsko mitologijo. Ogledali si bomo tudi manj znane tradicije, 
od šintoizma do afriških kultov in verstev Indijancev. Pogosto pozabljamo, da imamo tudi svojo slovansko 
mitologijo, ki pa ostaja precej skrivnostna. 

Religije bomo umestili v čas in prostor ter poglobili snov s tedanjim miselnim okoljem in družbo (filozofija, 
literatura, pričevanje v likovni umetnosti itd.) ter se posvetili odnosom med posameznimi religijami. Religije si 
bomo skušali ogledati s čim več različnih zornih kotov, od besedil do prakse, od svetnikov do heretikov. 
Človeštvo je vedno iskalo in potrebovalo nekaj, kar je dajalo življenju smisel, in religija je bila standarden 
odgovor skozi vso zgodovino. 
 
Program traja tri leta. V drugem študijskem letu se bomo posvetili velikim verskim reformatorjem, kot so 

Zaratustra, Buda, Konfucij, Lao Zi in drugi. V tretjem letu bomo spoznavali monoteistične religije: judaizem, 

krščanstvo in islam. Seznanili se bomo tudi z mlajšimi religijami, od sikhov do gibanja New age, bahijske 

religije, Hare Krišne itd. Poglobili se bomo tudi v obstoječe vire za posamične religije, v pomembne snovalce 

religij in njihov pogled na stvarjenje sveta ter v različne verske vsebine in prakse (obrede in rituale).  

CILJI 
 
Spoznati zgodovino svetovnih religij in verstev. 
 
METODE DELA 
 
Predavanje s slikovno projekcijo, diskusija. 
 
UPORABLJENA LITERATURA IN VIRI ZA PRIPRAVO PROGRAMA 
 
Mircea Eliade: Zgodovina religioznih verovanj in idej 1-3. DZS, 1996. 
 
 

 


