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SONCE IN VALOVI: GEOGRAFIJA JUŽNE EVROPE 

 IN SREDOZEMSKIH OTOKOV 
 

Mentor: ERIK LOGAR, mag. geografije in zgodovine, zaposlen kot raziskovalec na Geografskem inštitutu Antona Melika pri Slovenski 

akademiji znanosti in umetnosti, član Ljubljanskega geografskega društva. 
 

Termin: ponedeljek, 16.00 do 17.30 

Datumi izobraževalnih srečanj: Junij: 6., 13., 20, 27. junij 2022;  September: 5., 12., 19., 26. september 2022 

Prvo srečanje: ponedeljek, 6. junij, ob 16. uri 

VSEBINA PROGRAMA 

Južna Evropa je regija, ki je v okviru Geografije Evrope z vidika zgodovine, dediščine in družbeno-gospodarskih procesov zelo pestra in 

raznolika. Ta regija je namreč zibelka sodobne evropske identitete, saj se je razcvet grške in rimske kulture pričel ravno tu. Južno Evropo 

kot mostišče med Afriko, Bližnjim vzhodom in preostalo Evropo odlikuje izjemna strateška lega. Navkljub temu in ob navidezno 

neomejenih priložnostih za razvoj turizma je zato presenetljivo, da se države južne Evrope dokaj pogosto in bolj ali manj (ne)uspešno 

soočajo z gospodarskimi krizami in političnimi nestabilnostmi.   

Junija bomo spoznavali značilnosti fizične geografije Južne Evrope: potresno nemirni Apeninski polotok, otočja vzhodnega in zahodnega 

Sredozemlja,  Pirenejski polotok, pogledali pa bomo tudi atlantsko Madeiro, Azore in Kanarsko otočje. Spoznavali bomo zgodovinske, 

kulturne in gospodarske značilnosti regije in osvetlili značilnosti, ki prispevajo k mozaični podobi južne Evrope.  

V septembru si bomo ogledali značilnosti sredozemske kulinarike in njen daljnosežni vpliv na globalno prehranjevanje. Osvetlili bomo 

nemalokrat spregledan otok Malto, zgodovino Krete, neodkrito Kalabrijo, fenomen »mafijske« Sicilije, samosvojo Korziko in tiho 

Sardinijo. Podrobneje bomo spoznali življenje na vzhodni polovici Kanarskega otočja in si program zaključili z virtualnim sprehodom po 

Madeiri.  

 



BISERI KITAJSKE ARHITEKTURE IN UMETNOSTI  
 

Mentorica: DOC. DR. HELENA MOTOH, univ. dipl. filozofinja in sinologinja, doktorat iz azijskih filozofij, zaposlena na Oddelku za 

azijske študije Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani in v Znanstveno-raziskovalnem središču Koper. 
 

Termin: sreda, 9.00 do 10.30 

Datumi izobraževalnih srečanj: 

Junij: 1., 8., 15., 22. junij 2022 

September: 7., 14., 21., 28. september 2022 

 

Prvo srečanje: sreda, 1. junij, ob 9. uri 

 

VSEBINA PROGRAMA 

Dolga tisočletja kitajske zgodovine so za seboj pustila izjemno bogato in raznoliko arhitekturno in umetnostno dediščino, od 

megalomanskih gradbenih projektov do najdrobnejših okrasnih predmetov, v vseh pa lahko prepoznavamo skupne elemente veličastne 

umetnostne tradicije ter njene simbolike in ikonografije.  

V okviru programa bomo virtualno »potovali« po Kitajski in spoznavali   najpomembnejše arhitekturne in umetnostne znamenitosti v petih 

kitajskih mestih: Pekingu, Xi'anu, Luoyangu, Suzhouu in Shanghaiju. Ogledali si bomo cesarske palače in grobnice, templje in pagode ter 

pobliže spoznali značilnosti kitajske umetnosti in kulture.  

V septembru bomo nadaljevali s spoznavanjem najbolj znanih del kitajske umetnosti – predmetov iz zbirk kitajskih muzejev in galerij. V tem 

delu programa bomo več pozornosti posvetili tudi zgodovini kitajske likovne umetnosti in tradicionalni simboliki.  

 



ČLOVEŠKA ZGODOVINA MORIJ IN OCEANOV 
 

Mentor: DR. BOŠTJAN PLUT, univ. dipl. zgodovinar in filozof, doktor zgodovinskih znanosti. Na Univerzi za tretje življenjsko obdobje v 

Ljubljani je mentor študijskih programov Zgodovina, Svetovne religije in verstva, Znamenite zgodovinske osebnosti, Ljubljana in znani 

Ljubljančani, Tradicionalna ljudstva sveta. 

 

Termin: četrtek, 15.00 do 16.30 

Datumi izobraževalnih srečanj: 

JUNIJ: 2., 9., 16., 23. junij 

SEPTEMBER: 1., 8., 15., 22. september 

Prvo srečanje: četrtek, 2. junij, ob 15. uri 

 

VSEBINA PROGRAMA 

Dojemanje morij in oceanov kot preprek, ki nas ločujejo, je daleč od resnične vloge, ki so jo morja in oceani odigrali v zgodovini. Kot 

priča naselitev Avstralije smo ljudje že v ledeni dobi premagovali odprto morje. Še več, voda je bila medij, ki je omogočala in še vedno 

omogoča najcenejši transport tako ljudi kot blaga. Otoki, kot so Kreta, Šri Lanka ali Java, niso bili osamljeni sredi morskih širjav, ampak 

centri mrež, po katerih so potovali ljudje, blago, nove tehnologije, ideje, religije itd.  

Predavanja bodo tako sledila pomorščakom iz ledene dobe do prvih trgovcev po vodi iz časa prvih civilizacij. Ogledali si bomo vlogo 

mornarjev od Feničanov, starih Grkov, Malajcev in Nizozemcev. Ne bomo pozabili tudi na vlogo piratov, ki jih najdemo od Karibov, 

južnokitajskega morja, do Jadrana in somalskih obal. Mesta, ki so postala pomorski centri, so slovela po svojem bogastvu že pred 

tisočletji, od Tira, Benetk, Aleksandrije, do Singapurja in Šanghaja. Raziskovalci, lovci na zaklade, romarji, diplomati, kriminalci in trgovci, 

vsi so pluli po največji cesti tega planeta. 


