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37. zborovanje
Zveze zgodovinskih društev Slovenije – ZZDS
Ljubljana, 22. do 24. oktober 2014
Zgodovina je slastna. Kulturna zgodovina hrane. – 100 let začetka
prve svetovne vojne

PROGRAM
V sodelovanju z: ZRC SAZU, SAZU, Inštitutom za novejšo zgodovino,
Arhivom Republike Slovenije, Muzejem novejše zgodovine Slovenije

SREDA, 22.10.2014

ATRIJ ZRC, Novi trg 2
9.00 – 9.50
Pozdrav v imenu predsednika Republike Slovenije (akad. prof. dr.
Boštjan Žekš, svetovalec predsednika), pozdravi organizatorjev,
podelitev nagrade Klio in priznanja Ervina Dolenca, podelitev
častnega članstva ZZDS

Zgodovina je slastna. Kulturna zgodovina hrane (1)
10.10 – 11.45, predsedujoča Dragica Čeč
1. Darja MIHELIČ, Hrana v družinskem proračunu meščanske družine
konec 19. in v začetku 20. stoletja
2. Zdenka BONIN, Prehrana v koprskem samostanu sv. Klare ob koncu
18. stoletja
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3. Deborah ROGOZNICA, Zgodovinska dediščina ribje industrije v
virih, ki jih hrani Pokrajinski arhiv Koper. Kulturna dediščina
blagovne znamke Arrigoni
4. Zvezdan MARKOVIĆ, Blaž TORKAR, Prehrana v Jugoslovanski
ljudski armadi
diskusija
12.10 – 13.40, predsedujoči Bojan Godeša
5. Viljenka ŠKORJANEC, Prehrana v koncentracijskih taboriščih:
primerjava Rab-Gonars
6. Vida DEŽELAK-BARIČ, Prehrana v odporništvu na Slovenskem med
drugo svetovno vojno
7. Mojca ŠORN, »Naši želodci so kakor vrt, samo zeleno plava notri,
pomešano z makaroni v vsaki obliki«: prehrana prebivalcev
Ljubljane v času druge svetovne vojne
8. Tanja GOMIRŠEK, Kuhinjska oprema kmečkega doma Goriških Brd
v 1. polovici 19. stoletja
diskusija
15.00 – 16.35, predsedujoči Boris Golec
9. Daniela JURIČIĆ ČARGO, Urbarji – vir za zgodovino prehrane
10. Žiga ZWITTER, Prispevek k poznavanju prehranskih kriz in
ukrepanja ob naravnih nesrečah na Slovenskem v 16. in 17. stoletju
11. Dragica ČEČ, Eksistenčna kriza leta 1752
12. Katarina KEBER, Hrana, ki zdravi. Varovalna in zdravilna vloga
hrane v času epidemij kolere
diskusija
17.00 – 18.35, predsedujoča Katarina Keber
13. Bojan BALKOVEC, O hrani v reviji »Gospodinja« 1932 - 1942
14. Gregor JENUŠ, Prva svetovna vojna, vojno gospodarstvo in
sprememba prehrane na Spodnjem Štajerskem (1914-1918)
15. Kaja ŠIROK, Okus spomina. Refleksija na obdobje Zavezniške
vojaške uprave v življenjskih zgodbah pričevalcev
16. Milena Mileva BLAŽIĆ, Motiv soli v pravljicah – študij primera
Krpan z Vrha
diskusija
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***

PREŠERNOVA DVORANA SAZU, Novi trg 4
Šolska sekcija
"Pouk zgodovine na soškem bojišču"
16.30 – 18.35
Pozdrav vodje sekcije Andreja VALIČ ZVER
1. Renato PODBERSIČ, Prva svetovna vojna in soška fronta 1914–
2014
2. Jurij Pavel EMERŠIČ, Organizacija pouka na soški fronti
3. Tadej MUNIH, Društvo soška fronta in pouk zgodovine
4. Urška LAZAR, Učilnica na prostem - primer Poti miru
diskusija

19.00 - sprejem pri ljubljanskem županu v Mestni hiši
ČETRTEK, 23.10.2014

ATRIJ ZRC, Novi trg 2
100 let začetka prve svetovne vojne
9.00 – 10.00, predsedujoči Matevž Košir
1.
2.

Mark CORNWALL, The Spirit of 1914 in Austria-Hungary
Petra SVOLJŠAK, Slovenci in prva svetovna vojna 1994-2014
10.15-11:45, predsedujoča Nevenka Troha

Zvezdan MARKOVIĆ, Blaž TORKAR, Vojni načrti antantnih in
centralnih sil pred 1. svetovno vojno
4. Borut KLABJAN, Trst 1914, julijska kriza in percepcija sarajevskega
atentata na Tržaškem
5. Damijan GUŠTIN, Slovenci na strani antante
6. Gorazd BAJC, Britanci in italijanska vojska na soški fronti
diskusija
3.
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11.55 – 13.25, predsedujoči Marko Štepec
Marta VERGINELLA, Ženske in prva svetovna vojna
Urška STRLE, "Eventuelno bi se tudi na ponudbe ženskih moči
oziralo": žensko delo in velika vojna
9. Ana CERGOL PARADIŽ, "Militarizacija materinstva" – ženski "naravni
poklic" in Velika vojna
10. Kornelija AJLEC, Vojaške preživnine v prvi svetovni vojni: zakonodaja
in izvedba
diskusija
7.
8.

14:00 – 15.30 predsedujoča Petra Svoljšak
11. Rok STERGAR, "Zvečer kozličkov pogreb": hrana na frontah 1.
svetovne vojne
12. Marko ŠTEPEC, Prehrambena kriza v zaledju soškega bojišča
13. Irena SELIŠNIK, Skrb v službi vojne: bolniške strežnice na Kranjskem
14. Branko ŠUŠTAR, Različne izkušnje slovenskega učiteljstva med prvo
svetovno vojno: pri pouku, na fronti, v ujetništvu in begunstvu
diskusija
15.35 – 16.35, predsedujoči Damijan Guštin
15. Dušan NEĆAK, Nekaj premislekov, dilem in popravkov o življenjepisu
feldmaršala Svetozarja Boroevića de Bojne
16. Gregor ANTOLIČIČ, Nadvojvoda Evgen
17. Dragan MATIĆ, Manj znana epizoda Mihajla Rostoharja iz prevratnih
dni 1918
diskusija

17:00 Ogled razstave »Take vojne si nismo predstavljali« v Muzeju
novejše zgodovine Slovenije v Ljubljani (Cekinov grad)
Za udeležence zborovanja so vse publikacije muzeja do leta 2013 na voljo z
20% popustom.

18.30 OBČNI ZBOR, Muzej novejše zgodovine Slovenije.
Občnemu zboru ZZDS sledi manjša pogostitev in klepet. Vabljeni!
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ČETRTEK, 23.10.2014

PREŠERNOVA DVORANA SAZU, Novi trg 4
Zgodovina je slastna. Kulturna zgodovina hrane (2)
10.15 – 11.45, predsedujoča Aida Škoro Babić
1. Stanislav JUŽNIČ, Vakuum za shranjevanje živil in kuhanje
2. Željko OSET, Maks Samec, znanstvenik in veteran prve svetovne
vojne
3. Marjetka GOLEŽ KAUČIČ, Kulturne in družbene razsežnosti
vegetarijanstva in veganstva skozi ustvarjalna opusa Jureta Detele,
Miklavža Komelja in v proznih delih Johna Maxwella Coetzeeja
4. Saša POLJAK ISTENIČ, “Od vil do vilic”: kulinarična dediščina in
njen razvojni potencial
diskusija
11.55 – 13.25, predsedujoči Branko Šuštar
5. Zvonka ZUPANIČ SLAVEC, Tanja BELČIČ, Neža HRASTAR, Dora
STEPAN, Bolezni prehrane skozi čas na primerih hipovitaminoz,
golšavosti, kretenizma in protina
6. Dunja DOBAJA, Skrb legalne zdravstveno-socialne službe za
prehrano mater in otrok v obdobju okupacije na območju
Ljubljanske pokrajine
7. Zvonka ZUPANIČ SLAVEC, Cita ZUPANC, Janja OMEJEC, Vzgoja in
prehrambene navade razvitega sveta po 2. svetovni vojni ter
posledične bolezni
8. Zvonka ZUPANIČ SLAVEC, Maša GLIŠOVIČ, Marina MRŠNIK,
Žitarice skozi čas in bolezen celiakija
diskusija
14.30 – 16.30, predsedujoči Željko Oset
9. Mitja GUŠTIN, Na zdravje, bratje Slovani!
10. Špela LEDINEK LOZEJ, Razmerje med spremembami kuhinjskega
prostora in prehrane v 20. stoletju: primer Vipavske doline
11. Ivanka ZAJC CIZELJ, Prehranjevanje ilegalcev in kurirjev ter
ilegalna imena hiš na območju občine Velenje 1941-1945
12. Maja POVALEJ, Žarko ŠTRUMBL, Preskrba prebivalstva ter
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prehranjevanje v menzah oz. delavsko-uslužbenskih restavracijah v
letih 1945-1950
13. Flavio BONIN, Razvoj severnojadranskih solin v obdobju Beneške
republike
diskusija

17:00 Ogled razstave »Take vojne si nismo predstavljali« v Muzeju
novejše zgodovine Slovenije v Ljubljani (Cekinov grad)
Za udeležence zborovanja so vse publikacije muzeja do leta 2013 na voljo z
20% popustom.

18.30 OBČNI ZBOR, Muzej novejše zgodovine Slovenije.
Občnemu zboru ZZDS sledi manjša pogostitev in klepet. Vabljeni!
PETEK, 24.10.2014

PREŠERNOVA DVORANA SAZU, Novi trg 4
Zgodovina je slastna. Kulturna zgodovina hrane (3)
9.00 – 10.35, predsedujoči Stane Granda
1. Jernej MLEKUŽ, “Povelje mogočnega avstrijskega cesarja Franca
Jožefa je hotelo podelati vse Slovence v klobase, končno smo pa vanj
zavili kranjsko klobaso!” Kako je kranjska klobasa kakor mora
ležala na možganih Slovencev v času prve Jugoslavije
2. Tina BAHOVEC, “Cvenkljeva gospodinja” in koroški “nudeljni”. O
oblikovanju spolne in narodne identitete na slovenskem Koroškem v
20. stoletju
3. Irena ROŽMAN, Prehranjenost otrok in njihova umrljivost na
Slovenskem v 20. stoletju (v luči življenjske ravni in prehranjenosti
prebivalstva)
4. Alenka AUERSPERGER, Kruh in vino v pismih
diskusija
11.00 – 12.35, predsedujoči Vasko Simoniti
5. Marija WAKOUNIG, Simboli in rituali (slavnostne) obedi v
diplomaciji / Tafeln in der Diplomatie: Symbole und Rituale bei
Tisch als Ausdruck von Wertschätzung?
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6. Christoph AUGUSTYNOWICZ, Tafeln mit Moskowitern und Tataren:
Versorgung und zeremonielles Speisen als Elemente politischer und
kultureller Begegnung am Kaiserhof im 17. Jahrhundert
7. Alojz IVANIŠEVIĆ, Hrvatska nacionalna kuhinja kao konstrukt /Die
Fiktion der kroatischen Nationalküche von der zweiten Hälfte des
19. Jahrhunderts bis zur Gegenwart
8. Katja ŠKRUBEJ, Vloga hrane v najstarejših procesih
institucionaliziranja oblasti pri prednikih Slovencev: gospod
('gospodar obeda'; 'gospodar gostov'; 'voditelj skupnosti', 'odličnik')
in pojezda ('izvrševanja oblasti z obhodom'; 'zbor skupnosti z
gostijo'; 'dajatev').
diskusija
13.30 – 15.00, predsedujoča Vida Deželak-Barič
9. Marjetka BALKOVEC DEBEVEC, O šolskih malicah v šolah na
Slovenskem v stoletju med 1860 – 1960
10. Kerstin Susanne JOBST, Hunger als kulturelle Ressource. Der
Holodomor in der Ukraine
11. Jože DEŽMAN, Politično izzvana lakota kot prvina genocidnosti
titoizma
12. Bojan HIMMELREICH, Prehrana v Sloveniji v kriznih časih.
Primerjava obdobij prve in druge svetovne vojne ter obdobja 19451951
diskusija

ATRIJ ZRC SAZU, Novi trg 2
11.00 – 12.35 Predstavitev doktoratov
Vstop je prost brez plačila kotizacije, ker želi organizator zborovanja
omogočiti čim širšo udeležbo in dostopnost zborovanja. Zato in zaradi
zaostrenih finančnih razmer, v katerih posluje tudi Zveza zgodovinskih
društev Slovenije, za okrepčilo in prehrano med odmori poskrbijo udeleženci
sami. Za donirano sadje je poskrbelo podjetje Evrosad d.o.o. Krško.

Prijazno vabljeni, da prisluhnete zanimivim temam in se
zborovanja udeležite!
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Zgodovina je slastna. Kulturna zgodovina hrane.
Zgodovina hrane in prehrane je sestavni del vsakdanjega življenja ali, še bolje,
življenjsko pomembni del vsakega dne že tisočletja. Povezana je z nagonom
človeka po samoohranitvi in s celim spektrom čustvovanj. Zato jo zaznamujejo
(zgodovinski in kulturni) prostori, procesi in dogodki. Zgodovina prehrane je
zgodovina vsakdanjega življenja v najširšem smislu.
Zgodovina prehranjevanja je povezana z vsemi velikimi področji zgodovine:
začnimo z agrarno in gospodarsko zgodovino od zagotavljanja osnovnega
prehranjevanja do prodora »novih kultur« v srednjem veku, po odkritju
Amerike, po odkritju novih poljedelskih tehnik, ki so zagotavljale večji
pridelek. In ne nazadnje je zgodovina potrošništva. Zgodovina hrane je
zgodovina »velikega načrtovanja«: političnih in gospodarskih traktatov,
pravnih norm, načrtnega uvajanja določenih kultur in določene hrane,
priročnikov in nasvetov, vzgoje in izobraževanja, normiranja in klasificiranja
življenja v celi vrsti institucij: od samostanov in bolnišnic do gostiln in javnih
kuhinj kot tudi posameznika zunaj te.
Zgodovina prehrane je zgodovina tehnologije in tehnike: od odpiranja
horizontov z zemljepisnimi odkritji, do spremembe transporta do začetka
uporabe stroja v prehranski industriji do genetike. Je zgodovina ritualov in
simbolike: hrana ima magične in zdravilne/zaščitniške vrednosti, je statusni
simbol, del praznovanja in askeze; je način izražanja čustev.
Zgodovina hrane je zgodovina skupnosti: simbolično povezuje skupine in
skupnosti (etnije, nacije). Zgodovina prehranjevanja je zgodovina medijev in
komunikacije, je zgodovina umetnosti, jezika in kolektivnih čustev ter
imaginarijev, ki poosebljajo družbo. Zgodovina prehranjevanja je tudi
zgodovina konstituiranja in ohranjanja skupnosti, je sredstvo komunikacije in
izkušnje drugega. Je izkušnja vsakdanjega in običajnega, a tudi izkušnja
nenavadnega in eksotičnega.
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Zgodovina prehranjevanja ima svoj spol, osebno zgodovino in izkušnjo, ki
je lastna posamezniku: spreminja se skupaj z njegovim staranjem in življenjsko
dinamiko. Zgodovina prehranjevanja ima svoj prostor in identiteto:
odvisna je od prostora, v katerem živi posameznik ali kolektiv – na podeželju
se odnos do hrane razvija na drugačne načine kot v mestu, v urejenih habitatih
kot so kolonije in gospodarske naselbine je drugačno. Ima svojo posodo in svoj
prestiž. In ima svoje »klimatske razmere«. Kaj se znajde na krožniku, je v
mnogih zgodovinskih okoliščinah povezano s klimatskimi okoliščinami.
Zgodovina prehrane je tudi zgodovina dogodka: zgodovina krize in
izjemnosti.
Prav zato zgodovina prehranjevanja simbolično povezuje tako velike strukturne
spremembe kot posamezne dogodke in epizode, ki so jih doživljali ljudje v
določenem obdobju ali pa so te spremembe doživljali njihovi potomci v prvem
ali drugem kolenu. Programski odbor spodbuja avtorje k pripravi prispevkov,
ki bodo na izviren in raziskovalno inovativen način zajeli nekoliko širši prostor
ali časovni okvir, znotraj teh pa predlagamo naslednja področja:
OKVIRNE TEME
- uvajanje kultur/ gospodarska politika in normiranje prehrane
- ponudba hrane
- hrana in identiteta posameznika in skupnosti
- prehrana mesto/podeželje
- hrana in materialna kultura
- hrana v simboliki in ritualu
- hrana v umetnosti in književnosti
- hrana in zdravje; hrana kot vir zdravja
- krize in prehranjevanje
- porajanje potrošniške družbe
- modernizacija, industrija in prehrana, predelava, reklame
Iz besedila razpisa: pripravila dr. Dragica Čeč
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POVZETKI - Zgodovina je slastna. Kulturna zgodovina
hrane.
Darja MIHELIČ, doktorica zgodovinskih znanosti,
profesorica/znanstvena svétnica v p., Murnikova 18, Ljubljana
E-pošta: mihelic@zrc-sazu.si

redna

HRANA V DRUŽINSKEM PRORAČUNU MEŠČANSKE DRUŽINE
KONEC 19. IN V ZAČETKU 20. STOLETJA
Prispevek predstavlja stroške za prehrano v družini zgodovinarja Franca Kosa
v zadnjem desetletju 19. in prvem desetletju 20. stoletja. Vir podatkov
raziskave so Kosovi računovodski zapisi o družinskih financah za čas
njegovega službovanja na ženskem učiteljišču v Gorici od 25. julija 1891 do
konca 1911. Podatki nudijo podobo družinske bivanjske kulture, razkrivajo pa
tudi okolje, v katerem je Kos raziskoval, vključno z njegovimi nabavami
znanstvene literature in različne periodike. Hrana je v stroških družinskega
proračuna Kosove družine zavzemala velik delež, ki pa se je skladno s
Kosovim napredovanjem v plačilnih razredih relativno manjšal. Izdatek, ki je
redno presegal Kosov mesečni prihodek, so predstavljale zlasti vsakoletne
poletne počitnice, ki jih je družina preživljala v Kosovih rodnih Selcah na
Gorenjskem.
Ključne besede: Franc Kos, konec 19. in začetek 20. stoletja, družinski
proračun, prehrana
Zdenka BONIN, dr., doc., arhivska svetovalka, Pokrajinski arhiv
Koper, Kapodistriasov trg 1 in UP, Znanstveno-raziskovalno središče
Koper, Garibaldijeva ulica 1, Koper
E-pošta: zdenka.bonin@mail.com, zdenka.radminic.bonin@fhs.upr.si
PREHRANA V KOPRSKEM SAMOSTANU SV. KLARE OB KONCU
18. STOLETJA
Samostan sv. Klare je bil ustanovljen leta 1301. Redovnice so temeljno skrb
posvečale molitvi in kontemplaciji, ukvarjale pa so se tudi z vzgojo (predvsem
plemiških deklet). Čeprav so duhovno živele odmaknjeno (klavzura), lahko na
osnovi njihovih kupoprodajnih in zakupnih pogodb sklepamo tudi o njihovem
živahnem gospodarskem delovanju. Ohranjena blagajniška knjiga za obdobje
med letoma 1771 in 1798 pa priča o njihovi skrbi za raznovrstno prehrano v
samostanu. Temeljila je na mesu in žitu, a so si jedilnik dopolnjevale tudi z
jajci, sirom, raznovrstnimi stročnicami, zelenjavo ter svežim in suhim sadjem.
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Izdatki za nakup začimb, kave in čokolade kažejo na njihov izboren okus in
skrbno pripravo hrane.
Ključne besede: Koper, samostan sv. Klare, prehrana
Deborah ROGOZNICA, dr. zgodovinskih znanosti, arhivistka,
Pokrajinski arhiv Koper, Kapodistriasov trg 1, Koper
E-pošta: deborah.rogoznica@gmail.com

ZGODOVINSKA DEDIŠČINA RIBJE INDUSTRIJE V VIRIH, KI
JIH HRANI POKRAJINSKI ARHIV KOPER. KULTURNA
DEDIŠČINA BLAGOVNE ZNAMKE ARRIGONI
Začetki ribje industrije segajo v drugo polovico 19. stoletja, ko sta splošni
napredek ribolova in pojav tržnih viškov spodbudila razvoj industrijske
predelave rib, ki je v naslednjem obdobju postala ena od glavnih pridobitnih
gospodarskih panog na območju severovzhodnega Jadrana. Močan gospodarski
vzpon sta med dvema svetovnima vojnama doživeli predvsem izolski tovarni
Ampelea in Arrigoni. Slikovno in grafično gradivo povezano z blagovno
znamko Arrigoni, ki ga hrani Pokrajinski arhiv Koper, je slikovita priča o
razvoju industrializacije in nastanku potrošniške družbe na območju
severovzhodnega Jadrana.
Ključne besede: ribja industrija, industrijska dediščina, ribje konzerve,
blagovna znamka, Arrigoni
Zvezdan MARKOVIĆ, mag. zgodovinskih znanosti, major, načelnik
Vojaškega muzeja Slovenske vojske, Center vojaških šol, Engelsova
15, Maribor
E-pošta: zvezdan.markovic@gmail.com
Blaž TORKAR, dr. zgodovinskih znanosti, višji vojaški uslužbenec –
kustos, Center vojaških šol/Vojaški muzej Slovenske vojske,
Engelsova 15, Maribor
PREHRANA V JUGOSLOVANSKI LJUDSKI ARMADI
Članek obravnava razvoj in organizacijo prehrane v Jugoslovanski ljudski
armadi (JLA) od leta 1945 pa vse do razpada Jugoslavije leta 1991. Prehrana je
veljala za najkompleksnejšo in najpomembnejšo dejavnost intendantske službe
JLA, ki se je razvijala v skladu z družbeno-ekonomskimi razmerami v državi
ter glede na specifične zahteve vojske. JLA je tako kot vse druge vojske želela
vojakom v okviru služenja vojaškega roka zagotoviti normalne pogoje
fizičnega in psihičnega razvoja ter jim hkrati zagotoviti kakovostno zdravje in
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pravilno prehrano. Tako je bilo zapisano v strokovni vojaški literaturi, v
realnosti pa je bilo mnogokrat povsem drugače. V članku so tudi predstavljene
tipične jedi, ki jih je kuhala naša nekdanja vojska in recept za vojaški pasulj.
Ključne besede: Jugoslovanska ljudska armada, intendantska služba,
prehrana, jedilnik, recepture, vojaška ekonomija
Viljenka ŠKORJANEC, dr., docent, spec. mednar. odn., svétnica,
Gimnazija Bežigrad, Peričeva 4, Ljubljana
E-pošta: Viljenka.Skorjanec@guest.arnes.si
PREHRANA V KONCENTRACIJSKIH TABORIŠČIH: PRIMERJAVA
RAB-GONARS
Stalnica v italijanskih koncentracijskih taboriščih je bilo pomanjkanje hrane.
Lakota je veljala za ključni vzrok smrti. Primerjava taboriščnih razmer s
poudarkom na prehrani na Rabu in v Gonarsu osvetli vidike preživetja v ostalih
it. taboriščih, kamor so bili internirani Slovenci. V boju za preživetje so bili
ljudje pripravljeni storiti marsikaj. Razvila se je črna borza, pa tudi kraje. Dvig
morale so predstavljali paketi s hrano in večje preživetje za prejemnike
slednjih. Iz ohranjenih vojnih zapisov ter pričevanj preživelih taboriščnikov so
razvidna tudi nasprotja med Slovenci.
Ključne besede: koncentracijsko taborišče, lakota, črna borza, paketi,
Slovenci
Vida DEŽELAK-BARIČ, dr. zgodovine, Inštitut za novejšo
zgodovino, Kongresni trg 1, Ljubljana
E-pošta: vida.dezelak-baric@inz.si
PREHRANA V ODPORNIŠTVU NA SLOVENSKEM MED DRUGO
SVETOVNO VOJNO
Vojna običajno predstavlja krizni dejavnik v zagotavljanju redne in zadostne
oskrbe na področju prehrane civilnega prebivalstva in vojske. S tozadevnimi
problemi se je med drugo svetovno vojno soočalo tudi odporniško gibanje na
Slovenskem. Le-to je za svoje delovanje potrebovalo materialna in finančna
sredstva, ki si jih je moralo zagotoviti na različne načine, da je lahko
vzdrževalo ilegalne aktiviste, borce partizanskih enot in sčasoma vse bolj
številčne organe in ustanove (mdr. partizanske bolnice) oziroma partizanski
civilni aparat, ter da je delno krilo potrebe civilnega prebivalstva na
partizanskih območjih. Težišče problema je zadevalo preskrbo partizanske
vojske. Preskrba s hrano je v časovni dinamiki naraščanja števila partizanskih
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borcev postajala eno izmed najtežje obvladljivih problemov in je celo zavirala
številčno rast partizanskih enot. Kmečko prebivalstvo, pri katerem so se
partizanske enote pretežno oskrbovale, je s trajanjem vojne namreč postajalo
čedalje bolj izčrpano, na območjih, ki so jih nadzorovale partizanske enote, pa
so okupacijske oblasti ukinile aprovizacijo. Zlasti med daljšimi okupatorjevimi
ofenzivami je bila prehrana pogosto nezadostna in skrajno improvizirana.
Splošne vojne razmere in specifični pogoji delovanja odporniškega gibanja
niso vplivali le na težavno zagotavljanje prehrambene oskrbe, ampak tudi na
kakovost oziroma nabor prehrambenih artiklov. Vprašanje oskrbe pa je v sebi
nosilo tudi večstransko občutljivo politično noto, zato je vodstvo odpora
pogosto pozivalo k varčevanju in racioniranju živil, kakor tudi proti
prekupčevanju in črnoborzijanstvu. Tozadevno občutljivost delno simbolizirajo
t. i. partizanski kotli – na eni strani kot mesto druženja enakovrednih
pripadnikov odpora, na drugi kot prostor diferenciacije partizanske
»tovarišije«.
Tematika bo predstavljena na podlagi literature in arhivskih dokumentov, pri
čemer bo upoštevan kontekst predpisov, ki so urejali vprašanje prehrane,
izgradnje upravnih organov, ki so reševali zadevna vprašanja ter glavnih virov
preskrbe.
Ključne besede: preskrba, partizanska vojska, »partizanski kotli«, kmetje
Mojca ŠORN, dr., znanstvena sodelavka, Inštitut za novejšo
zgodovino, Kongresni trg 1, Ljubljana
E-pošta: mojca.sorn@inz.si
»NAŠI ŽELODCI SO KAKOR VRT, SAMO ZELENO PLAVA NOTRI,
POMEŠANO Z MAKARONI V VSAKI OBLIKI«: PREHRANA
PREBIVALCEV LJUBLJANE V ČASU DRUGE SVETOVNE VOJNE
V prispevku avtorica s pomočjo arhivskega gradiva, tiskanih virov, časopisja in
(spominske) literature predstavi problematiko preskrbe s hrano, ki je prebivalce
Ljubljane pestila že od konca 30. let 20. stoletja, še posebej od začetka
okupacije, ko je nova državna meja od prestolnice odrezala njeno zaledje na
severu, oziroma od začetka leta 1942 - obžičenja, ko je mesto, preplavljeno s
tisoči beguncev, izgubilo vez tudi s svojo ostalo neposredno okolico. Prikaz
stanja (racionirane) preskrbe je nadgrajen z dokumenti, nasveti, recepti, ki vsaj
delno odgovorijo na vprašanje, kaj so Ljubljančani jedli v času druge svetovne
vojne.
Ključne besede: druga svetovna vojna, Ljubljana, prehrana, pomanjkanje,
draginja, kuharski nasveti
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Tanja GOMIRŠEK, univ. dipl. zgod., Goriški muzej, Gradno 2,
Dobrovo
E-pošta: muzej.dobrovo@siol.net
KUHINJSKA OPREMA KMEČKEGA DOMA V GORIŠKIH BRDIH V
1. POLOVICI 19. STOLETJA
Raziskava analizira posamezne segmente kmečke kuhinje s prikazom, kaj je
bila njena osnovna in kaj luksuzna oprema, ki kaže na socialno delitev kmečkih
domov. Pozornost je usmerjena na kvantitativno in kvalitativno analizo
inventarnih popisov, nastalih ob smrti odraslega posameznika, natančneje delu,
kjer so v kuhinji popisani predmeti, povezani s hranjenjem, pripravo in
zauživanjem hrane. Hiše, njihova notranja ureditev in pripadajoč premični
inventar so bili v preteklosti vedno odraz socialnega statusa kmeta in narave
kmečkega dela, ki se je odvijalo v njej ter okoli nje. V 1. polovici 19. stoletja
stoletju so bile kuhinje in njihova oprema v Goriških Brdih skromne. Osnovni
materiali iz katerega so bili kuhinjski pripomočki, oprema in posodje so bili:
les, glina in železo. Socialni status premožnejših kažejo krožniki iz kositra,
pločevine ali majolike ter omare s predali. Iz samih popisov posodja pa tudi ob
pomoči elaboratov franciscejskega katastra lahko ugotavljamo, da je bila v tem
obdobju značilna dnevna poraba stročnic, priprava zelenjavne mineštre –
kuhnje, koruzne polente, enolončnice iz skisane ribane repe in ohrovta– bisca,
pogač in raznih močnikov. Večino hrane so skuhali ali pa spekli pod žerjavico,
tako da cvrtje in pečenje na ražnju ni bilo v navadi.
Ključne besede: kmečka kuhinja, oprema, hrana, Goriška Brda
Daniela JURIČIĆ ČARGO, mag. zgodovine, arhivistka, Arhiv
Republike Slovenije, Zvezdarska 1, Ljubljana
E-pošta: daniela.juricic@gov.si
URBARJI – VIR ZA ZGODOVINO PREHRANE
Urbarji so en primarnih virov za raziskovanje agrarne zgodovine, ki je
neposredno povezana s prehranjevalnimi navadami prebivalstva. Popisi
posestnih enot s seznami obremenitev podložnikov (dajatev, služnosti in
pravic) v urbarjih vsebujejo pomembne podatke o prehrani. Dopolnjujejo jih
drugi zapisi urbarialnega in neurbarialnega značaja, ki jih najdemo v glavnih
(temeljnih) urbarjih in prenovljenih (reformiranih) urbarjih deželnoknežjih
gospostev. Za preučevanje zgodovine prehrane so pomembni čas nastanka
urbarja, vrsta urbarja in način podajanja podatkov, vsebovanih v urbarjih.
Ključne besede: urbar, zgodovina prehrane, arhivski viri
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Žiga ZWITTER, univ. dipl. zgod. in prof. geografije, mladi
raziskovalec, UL, Filozofska fakulteta, Oddelek za zgodovino,
Aškerčeva 2, Ljubljana
E-pošta: ziga.zwitter@ff.uni-lj.si
PRISPEVEK K POZNAVANJU PREHRANSKIH KRIZ IN
UKREPANJA OB NARAVNIH NESREČAH NA SLOVENSKEM V 16.
IN 17. STOLETJU
V prvem delu prispevka avtor na podlagi vizitacijskih zapisnikov in
podložniških zapuščinskih inventarjev obravnava demografske podatke župnij
Solčava in Luče v 17. stoletju. Postavlja jih v kontekst poljedelstva in
živinoreje obravnavanih kmetij, kmečkih zalog, kmečkega trgovanja in
kmečkih premoženj, podatkov o slabih letinah na istem območju v poznem 17.
stoletju, primerja jih s podatki popisov 1869, 1880 in 1890. Kljub vmesni
uvedbi krompirja je bilo število prebivalstva v 17. stoletju visoko, kar sovpada
z rezultati iz alpskega sosedstva. Rezultati hkrati omogočajo kritično
ovrednotenje Kosove uporabe Blaznikovega količnika 7,6 prebivalcev na hišo.
V drugem delu prispevka avtor obravnava izbrane nivoje institucionalizirane in
ne formalno organizirane pomoči v času prehranskih kriz kot so pomoč
sosedov, sorodnikov, članov vaške skupnosti, zemljiških gospostev (npr.
toleriranje zaostankov dajatev, spregled dajatev, v izjemnih primerih nudenje
nepovratne pomoči), notranjeavstrijskih centralnih organov v primeru
odločanja o pomoči deželnoknežjim podložnikov ipd. Poudarja vpletenost
podložnikov v trg, tudi če gre za zelo odmaknjena območja. Ker so nekatere
naravne nesreče povzročile trajno nerodovitnost ali izgubo nekdanjih
kmetijskih zemljišč, referat s poudarkom na poplavah obravnava tudi tedaj
prisotne ukrepe za nadomestitev oz. vnovično ureditev izgubljenih kmetijskih
zemljišč in ukrepe za preprečevanje vnovičnih podobnih naravnih nesreč.
Ključne besede: okoljska zgodovina, demografska zgodovina, zgodnji novi
vek, naravne nesreče
Dragica ČEČ, dr., docentka, UP, Fakulteta za humanistične študije,
Oddelek za zgodovino, Titov trg 5, Koper in UP, Znanstvenoraziskovalno središče Koper, Garibaldijeva ulica 1, Koper
E-pošta: dragica.cec@fhs.upr.si
EKSISTENČNA KRIZA LETA 1752
Na podlagi analize eksistenčne krize leta 1752 se bo prispevek osredotočil na
analizo prišlekov, ki so se v času najhujšega pomanjkanja osnovnih živil znašli
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v prestolnici. Prehrambne/eksistenčne krize so namreč naraščale z
oddaljenostjo od zadnje žetve oziroma letine in so bile hujše, če je bilo več
letin zapored slabih. Praksa, s katero se je soočila Ljubljana leta 1752, ni bila
nekaj nenavadnega ali novega med eksistenčnimi krizami zgodnjega novega
veka, a je ena redkih, ki je tako dobro dokumentirana. Vzporedni vir, ki je sicer
ohranjen samo za eno župnijo, bo na mikro primeru pokazal, kako huda in
kako dolga je bila ekstremna kriza in lakota, ki jo je posredno ali neposredno
povzročilo pomanjkanje osnovnih živil. Kvantitativna analiza namreč potrjuje
splošne ocene v historiografiji, da so ekstremne eksistenčne krize, ki jih je
povzročilo pomanjkanje osnovnih živil na eksistenčno mejo in pod njo v
povprečju potisnile med 55 in 65 % naseljene populacije. Pomanjkanje
osnovnih živil je bila posledica slabe letine žit in vina ter hkrati tudi
pomanjkanja sena in so bile posledica vremenskih razmer v letih pred tem.
Osnovna hipoteza analize je, da je neučinkovitost obvladovanja kriz utrjevala
kolektivni strah pred kontaminacijo mestnih prostorov s strani revežev. Začasni
ukrepi v času krize v omejenem obsegu vplivajo na spreminjanje sredstev za
premagovanje krize in izogibanja podobnim krizam, ki jih povzroči
pomanjkanje osnovnih živil, po drugi strani bistveno vplivajo na načine
percepcije krize in kolektivnih mentalitet ter odločanja o kriznih ukrepih tako s
strani oblasti kot s strani prizadetih.
Ključne besede: eksistenčna kriza, 1752, obseg, krizni ukrepi
Katarina KEBER, dr. zgodovine, višja znanstvena sodelavka, ZRC
SAZU, Zgodovinski inštitut Milka Kosa, Novi trg 2, Ljubljana
E-pošta: katarina.keber@zrc-sazu.si
HRANA, KI ZDRAVI. VAROVALNA IN ZDRAVILNA VLOGA
HRANE V ČASU EPIDEMIJ KOLERE
V času epidemij kolere na Kranjskem v 19. stoletju so v boju proti tej nalezljivi
črevesni bolezni pomembno vlogo odigrala uradna priporočila oblasti in
zdravnikov o hrani, ki naj jo ljudje uživajo, da se bodo obvarovali bolezni.
Ljudem so priporočali po eni strani t. i. zdravo in krepko hrano, po drugi strani
pa so oblasti v nekaterih kranjskih okrajih med veliko epidemijo kolere leta
1855 organizirale zbiranje donacij s katerimi so razdeljevali hrano oz. kuhali in
delili predvsem govejo juho, govedino, kruh in vino bolnikom in
rekonvalescentom za boljše okrevanje, revnemu prebivalstvu pa kot varovalno
sredstvo pred okužbo oz. obolenjem za kolero. Ker zdravilo za kolero ni
obstajalo, je v predbakteriološki dobi ravno zadostna in močna hrana
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predstavljala neke vrste preventivno sredstvo in zdravilo hkrati, ki bolezni sicer
ni neposredno zdravilo, je pa ljudi okrepilo in zmanjševalo obolevnost.
Ključne besede: prehrana v 19. stoletju, epidemije kolere, dobrodelnost,
socialna zgodovina medicine, 19. stoletje
Bojan BALKOVEC, dr., docent, UL, Filozofska fakulteta, Oddelek
za zgodovino, Aškerčeva 2, Ljubljana
E-pošta: bojan.balkovec@ff.uni-lj.si
O HRANI V REVIJI »GOSPODINJA« 1932-1942
Zveza gospodinj je od 1932 do 1942 izdajala revijo Gospodinja. Pomemben del
vsebine so bili različni članki o zdravi prehrani, pravilni pripravi hrane in njeni
hrambi. Bralcem so svetovali z jedilniki in recepti in opozarjali na prednosti
uporabe elektrike in plina v kuhinji. Svoje mesto so našli tako običajni, kot tudi
bogatejši in praznični jedilniki, in tudi vegetarijanski. Nekateri jedilniki so
opremljeni tudi s komentarji o primernosti za posamezne poklicne in starostne
skupine prebivalstva.
Ključne besede: revija Gospodinja, jedilniki, recepti, hrana, kuhinja
Gregor JENUŠ, dr. zgodovine, arhivist, znanstveni sodelavec,
Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije, Arhiv Republike
Slovenije, Sektor za varstvo arhivskega gradiva posebnih arhivov,
Zvezdarska 1, Ljubljana
E-pošta: gregor.jenus@gov.si
PRVA SVETOVNA VOJNA, VOJNO GOSPODARSTVO IN
SPREMEMBA PREHRANE NA SPODNJEM ŠTAJERSKEM (19141918)
Avtor v članku obravnava spremembo prehrambnih navad med prvo svetovno
vojno na Spodnjem Štajerskem in pri tem posebno pozornost posveča
spremembam socialnega življenja v mestih Maribor, Celje in Ptuj ter njegovi
širši okolici po uvedbi vojnega gospodarstva. Na podlagi avstrijske
zakonodaje, arhivskega in časniškega gradiva analizira gospodarsko in socialno
življenje ter prikaže socialne razlike, ki so se pojavljale med posameznimi
družbenimi sloji ter vpliv vojne na vsakdanje življenje.
Ključne besede: prva svetovna vojna, 1914-1918, Spodnja Štajerska,
gospodarsko življenje, socialne razlike, prehrana
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Kaja ŠIROK, dr., direktorica, Muzej novejše zgodovine Slovenije,
Celovška cesta 23, Ljubljana
E-pošta: kaja.sirok@muzej-nz.si
OKUS SPOMINA. REFLEKSIJA NA OBDOBJE ZAVEZNIŠKE
VOJAŠKE UPRAVE V ŽIVLJENJSKIH ZGODBAH PRIČEVALCEV
Dne 12. junija 1945 je zavezniška vojska prevzela oblast na območju zahodno
od t. i. Morganove črte. Imenovana po generalu Williamu D. Morganu,
podpisniku beograjskega sporazuma, je novonastala demarkacijska linija
zasedeno območje razdelila na dve zasedbeni coni: cono A, ki jo je upravljala
Zavezniška vojaška uprava (ZVU), in cono B, ki jo je upravljala Vojaška
uprava Jugoslovanske armade (VUJA).
Prispevek obravnava obdobje Zavezniške vojaške uprave (ZVU) na Goriškem.
Osredotoča se na oblikovanje spomina s pomočjo diskurza in analizira procese
oblikovanja kolektivnega spomina na obmejnem območju. Jedro predstavljajo
spomini prebivalcev na vsakodnevne dogodke v času ZVU ter povojno
življenje na območju. Skozi zgodbe o hrani, ki bo v izbranih pripovedih
ključen element analize, nam predstavljene življenjske zgodbe podajajo podobe
preteklosti, ki so jo zavezniški vojaki v ta prostor prinesli. Ti spomini so
večplastni in prepletajo otroške želje po čokoladi, prvo srečanje z belim
kruhom, črni trg in tolmačenje politične vpletenosti zaveznikov v Cono A.
Odkrivajo nam tako soočanja z obravnavanimi zgodovinskimi dogodki kot
emocionalno vrednost, ki jih ti dogodki še danes nosijo. Kljub časovni distanci
skoraj sedemdesetih let, se med pričevalci še danes čuti navezanost na obdobje,
ko so na Goriškem živeli »Amerikani«. Znotraj oblikovane spominske naracije
pričevalci ne pripovedujejo samo o svojih izkušnjah, temveč podajajo izjavo o
tem, kako se je formirala njihova identiteta.
Iz pripovedi o dobrinah, ki so jih ameriški vojaki delili otrokom in hladnostjo,
ki so jo do iste skupine izžarevali angleški vojaki, se izkazuje odnos
posameznika do zavezniških enot, odnos med vojaki in civilisti ter med
pripadniki različnih etničnih skupnostih na Goriškem.
Ključne besede: zavezniška vojaška uprava (ZVU), cona A, Goriška,
spomini, hrana
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Milena Mileva BLAŽIĆ, dr., red. prof., UL, Pedagoška fakulteta,
Kardeljeva ploščad 16, Ljubljana
E-pošta: milena.blazic@pef.uni-lj.si
MOTIV SOLI V PRAVLJICAH – ŠTUDIJ PRIMERA KRPAN Z VRHA
Članek analizira motiv hrane oz. soli v rokopisni avtorski pravljici Krpan z
Vrha (1855), ker je avtorska pripovedka Martin Krpan z Vrha (1858) postala
mladinsko branje in je kanonsko besedilo v učnem načrtu za slovenščino.
Besedilo je popularizirano preko slikaniške knjižne oblike za mlade in odrasle
iz leta 1917. Namen članka je analiza posthumno objavljene Levstikove
rokopisne variante besedila v Zbranih delih (1931, 1956), ki jo po bistvenih
značilnostih, posebej v drugem delu besedila, lahko definiramo kot avtorsko
pravljico, prvi del, ki je znan javnosti, pa je avtorska pripovedka.
Ključne besede: belo zlato, Fran Levstik, Martin Krpan, motiv, sol
Stanislav JUŽNIČ, dr. zgodovinskih ved, univ. dipl. inž. fizike,
Univerza v Oklahomi
E-pošta: juznic@hotmail.com
VAKUUM ZA SHRANJEVANJE ŽIVIL IN KUHANJE
Shranjevanje živil je bistveno za zgodovino prehrane. Z vakuumom lahko
odstranimo kisik potreben hrani škodljivim bitjem, zavarujemo vsebino
termovke pred zunanjimi temperaturnimi vplivi ali izločimo vodo iz zmrznjene
hrane. Medtem ko je bil prvi način izumljen takoj po iznajdbi vakuumske
črpalke pred dobrimi tremi stoletji in pol, nam termovka pomaga ohranjati
živila komaj dobro stoletje; liofilizacijsko sušenje so dodobra razvile stiske
druge svetovne vojne.
Kot se za tako pomembno novost spodobi, so vakuum najprej uporabili za
shranjevanje grozdja in iz njega pridobljene žlahtne kapljice. Poltretje stoletje
pozneje so termovko precej drugače začeli uporabljati za hrambo skuhanega
mleka. Grozdje in mleko so prvi uspešno skladiščili Nemci, grozdje seveda z
izdatno pomočjo v Žužemberku rojenega prvega kneza Turjaškega.
Suhokranjci so se pač že od nekdaj prvovrstno spoznali na grozdje. Vino je v
vakuumu prvi shranil Anglež Boyle: pričakovano je zavrgel domačo kislico na
rovaš žlahtne francoske kapljice.
Vakuum pa ni le pripomoček za skladiščenje, temveč je že pol stoletja tudi
medij za kuhanje. Rumford je v Münchnu napovedal dolgotrajno kuhanje pri
nizkih temperaturah. Čeravno je bil Američan v angleški in bavarski službi, se
22

je novodobnih postopkov kuhanja v vakuumu shranjenih živil pri temperaturah
pod vreliščem vode prijelo francosko ime Sous-vide.
Ključne besede: zgodovina vakuumskih tehnik, termovka, liofilizacija,
kuhanje Sous-vide, Janez Vajkard knez Turjaški, Otto Guericke, Robert Boyle,
Benjamin Thompson grof Rumford.
Željko OSET, dr. zgodovinskih znanosti, asistent z doktoratom
E-pošta: zeljko.oset@gmail.com
MAKS SAMEC, ZNANSTVENIK IN VETERAN PRVE SVETOVNE
VOJNE
V razpravi je predstavljen pomemben slovenski znanstvenik, kemik, ki se je
vrnil po prvi svetovni vojni v domovino in pomagal po svojih najboljših močeh
pri institucionalizaciji slovenske znanosti na leta 1919 ustanovljeni Univerzi v
Ljubljani. Po drugi svetovni vojni, ko je imela oblast za tista znanstvena
vprašanja, ki so obetala pomemben prispevek k razvoju gospodarstva, poseben
posluh, pa se je posvetil v okviru Slovenske akademije znanosti in umetnosti
izgradnji modernega kemijskega inštituta. Kot znanstvenik je dosegel
mednaroden ugled z raziskavami škroba, med leti 1935 in 1937 je bil rektor
Univerze v Ljubljani, postal je član Slovenske akademije znanosti in znanosti
in prejel je številna ugledna mednarodna priznanja. Bil pa je tudi veteran prve
svetovne vojne.
Ključne besede: kemija, kemijski inštitut, raziskave škroba, koks,
plemenitenje premoga, Univerza v Ljubljani, balonarstvo, Slovenska akademija
znanosti in umetnosti
Marjetka GOLEŽ KAUČIČ, dr., izr. prof., znanstvena svétnica,
predstojnica, Glasbenonarodopisni inštitut ZRC SAZU, Ljubljana
E-pošta: Marjetka.Golez-Kaucic@zrc-sazu.si
KULTURNE IN DRUŽBENE RAZSEŽNOSTI VEGETARIJANSTVA
IN VEGANSTVA SKOZI USTVARJALNA OPUSA JURETA DETELE,
MIKLAVŽA KOMELJA IN V PROZNIH DELIH JOHNA MAXWELLA
COETZEEJA
Prispevek na podlagi ekokritičnih, nespeciecističnih, kritično animalističnih ter
filozofskih in antropoloških premislekov o načinih prehranjevanja, ki
izključujejo uporabo živali na kakršenkoli način oziroma o hrani, ki zahteva
priznavanje inherentnosti živali, prikazuje tematizacijo odnosa človek/žival in
vzporedno obeh prehranskih načinov v literarni ustvarjalnosti Jureta Detele in
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Miklavža Komelja ter v proznih delih južnoafriškega pisatelja J. M. Coetzeeja.
Ugotavlja, ali je mogoče, da bi književne tematizacije lahko vplivale na
spremembe v dojemanju odnosa do živali in zamenjale antropocentrični pogled
na svet z ekocentričnim, s tem pa tudi na odločitev za rastlinsko prehrano.
Ključne besede: vegetarijanstvo, veganstvo, književnost, Jure Detela,
Miklavž Komelj, J.M. Coetzee.
Saša POLJAK ISTENIČ, dr. etnologije, asistentka z doktoratom,
Inštitut za slovensko narodopisje ZRC SAZU, Novi trg 2, Ljubljana
E-pošta: sasa.poljak@zrc-sazu.si
»OD VIL DO VILIC«: KULINARIČNA DEDIŠČINA IN NJEN
RAZVOJNI POTENCIAL
Večina projektov za trajnostni razvoj podeželskih območij danes temelji na
lokalni hrani oz. kulinarični dediščini. Prispevek prinaša zgodovinski pregled
pridelovanja hrane in prehrane na severovzhodnem delu ljubljanske občine,
kjer so se leta 1993 vključili v projekt Celostnega razvoja podeželja in obnove
vasi in revitalizirali kmetijstvo. Danes je območje znano predvsem po
Praznikih jagod in Kostanjevih nedeljah na Jančah, kjer prebivalci prodajajo
lokalne pridelke in kulinarične dobrote.
Ključne besede: kmetijstvo, prehrana, dediščina, turizem, trajnostni razvoj
Zvonka ZUPANIČ SLAVEC, prof. dr., dr. med., UL, Medicinska
fakulteta, Inštitut za zgodovino medicine, Zaloška 7a, Ljubljana
E-pošta: zvonka.slavec@gmail.com
Tanja BELČIČ, študentka medicine, Medicinska fakulteta, Dobrova
E-pošta: tbelcic@gmail.com
Neža HRASTAR, dr. med., Prešernova ul. 5, Radovljica
E-pošta: neza.hrastar@gmail.com
Dora STEPAN, študentka medicine, Medicinska fakulteta, Ljubljana
E-pošta: dora.stepan@gmail.com
BOLEZNI
PREHRANE
SKOZI
ČAS
NA
PRIMERIH
HIPOVITAMINOZ, GOLŠAVOSTI, KRETENIZMA IN PROTINA
Številne bolezni so se skozi zgodovinski razvoj pojavljale zaradi neustrezne ali
pomanjkljive prehrane. Protin so opisovali že stari Egipčani, Hipokrat je
bolezen pripisoval porušenemu ravnovesju med telesnimi tekočinami.
Hipovitaminoze, ki vodijo v bolezni kot so skorbut, beriberi, nočna slepota,
rahitis, so bile pravi zgodovinski izziv, ščitnico in golšavost pa so opisovale že
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številne zgodovinske osebnosti. Zdravniki Salernske medicinske šole so za
zdravljenje bolezni ščitnice priporočali pitje morske spužve, ki vsebuje velike
količine joda.
Ključne besede: protin, hipovitaminoza, skorbut, golšavost, kretenizem
Dunja DOBAJA, univ. dipl. zgodovinarka, raziskovalka na Inštitutu
za novejšo zgodovino, Ljubljana
E-pošta: dunja.dobaja@inz.si
SKRB LEGALNE ZDRAVSTVENO-SOCIALNE SLUŽBE ZA
PREHRANO MATER IN OTROK V OBDOBJU OKUPACIJE NA
OBMOČJU LJUBLJANSKE POKRAJINE
Članek je v uvodnem delu pregled dela socialno-zdravstvenih ustanov za
zaščito mater in otrok v obdobju med obema vojnama v Sloveniji, s poudarkom
na osveščanju mater o pomembnosti prehrane za razvoj otrok in sploh
preventivne skrbi za normalen razvoj najmlajših. V nadaljevanju se članek
osredotoča na predstavitev dela VI. oddelka Higienskega zavoda v Ljubljani in
njegovih najpomembnejših ustanov za oskrbo mater in otrok v obdobju
italijanske okupacije, s poudarkom na preskrbi s hrano. Sledi pregled dela
Zavetišča za male otroke za Bežigradom v Ljubljani v skrbi za hrano,
Pokrajinske zveze za zaščito mater in otrok kot sredstva fašizacije in pregled
reševanja stiske pri preskrbi (tudi) s hrano v dveh občinah izven Ljubljane, v
kateri so se zatekli tudi begunci skupaj z družinami. Obdobje nemške
okupacije nekdanje Ljubljanske pokrajine je glede virov socialno-zdravstvene
zaščite mater in otrok skromno, tako da se članek osredotoča predvsem na
prikaz reševanja preskrbe (tudi) s hrano v štirih občinah, v katere se je zateklo
večje število beguncev, med katerimi so bile tudi matere z otroki.
Ključne besede: mati, otrok, otroški dispanzer, posvetovalnica za matere,
Pokrajinska zveza za zaščito mater in otrok
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Zvonka ZUPANIČ SLAVEC, prof. dr., dr. med., UL, Medicinska
fakulteta, Inštitut za zgodovino medicine, Zaloška 7a, Ljubljana
E-pošta: zvonka.slavec@gmail.com
Cita ZUPANC, študentka medicine, Draveljska 16, Ljubljana
E-pošta: cita.cvirn@gmail.com
Janja OMEJEC, študentka medicine, Stična 53A, Ivančna Gorica
E-pošta: janja.omejec@gmail.com
VZGOJA IN PREHRAMBNE NAVADE RAZVITEGA SVETA PO 2.
SVETOVNI VOJNI TER POSLEDIČNE BOLEZNI
Debelost je kronična bolezen, za katero je značilno čezmerno kopičenje
maščevja v telesu, kar predstavlja vse večji problem v razvitem svetu. Po
koncu 2. svetovne vojne je prevladovala miselnost staršev, da bodo z
debelostjo otroka zaščitili pred boleznimi in osebnimi težavami. Izkazalo pa se
je, da so otroci tako zaščitniških staršev bolj omejeni pri socializaciji z vrstniki,
učenju in športu. Opazimo lahko, da se odnos do hrane skozi leta spreminja,
vse od debelosti kot znaka premožnosti, do pretiranega hujšanja in stremljenja
po idealni postavi, ki jo popularizirajo mediji.
Ključne besede: vzgoja, prehrana, otroci, debelost, kronične bolezni.
Zvonka ZUPANIČ SLAVEC, prof. dr., dr. med., UL, Medicinska
fakulteta, Inštitut za zgodovino medicine, Zaloška 7a, Ljubljana
E-pošta: zvonka.slavec@gmail.com
Maša GLIŠOVIČ, študentka medicine, UL, Medicinska fakulteta,
Bernetičeva 14, Koper
E-pošta: masshaa93@gmail.com
Marina MRŠNIK, študentka medicine, UL, Medicinska fakulteta,
Dolnja Bitnja 22, Prem
E-pošta: marina.mrsnik@gmail.com
ŽITARICE SKOZI ČAS IN BOLEZEN CELIAKIJA
Žita že stoletja predstavljajo osnovo človekove prehrane. Razvoj poljedelstva
in pridelovanje hrane sta prinesla stalno naselitev, večje zaloge hrane ter pojem
zasebne lastnine, hkrati pa tudi do tedaj neznano bolezen celiakijo. Ta
predstavlja kronično bolezen tankega črevesa, ki nastane zaradi
preobčutljivosti človeškega organizma na gluten. Gluten je beljakovina, ki jo
najdemo v pšenici, ječmenu, rži in ovsu. Bolezen prizadane predvsem sluznico
tankega črevesa, kar privede do motenj v presnovi hrane. Prvi je bolezen opisal
Aretej iz Kapadokije v 2. stoletju našega štetja, kljub temu pa je celiakija
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ljudem še vedno velika uganka. Skozi čas so raziskovalci iskali vzrok bolezni,
ustrezno zdravljenje, ki bi omililo simptome in znake, diagnostične postopke, s
katerimi bi bolezen uspešno odkrivali, danes pa je vprašanje predvsem,
kolikšno je sploh število bolnikov, ki trpijo za to boleznijo. Po novejših
epidemioloških študijah naj bi jo imel vsaj vsak dvestopetdeseti Evropejec, kar
uvršča celiakijo med najpogostejše kronične bolezni. Izjemnega pomena je
osveščanje širše javnosti o njenem obstoju, iskanje novih diagnostičnih metod
za odkrivanje tudi najbolj neobičajnih oblik celiakije in pa zagotovitev
brezglutenske prehrane, ki je trenutno edini uspešni način zdravljenja.
Ključne besede: žitarice, zgodovina žit, celiakija, bolezen
Mitja GUŠTIN, ddr., arheolog, red. prof., Pusterla 7, Piran
E-pošta: mitja.gustin@gmail.com
NA ZDRAVJE, BRATJE SLOVANI!
Za dobrodošlico gostom in prijateljem se je uporabljal poseben vrč, imenovan
bilikum, po nemški besedi Willkommen (becher). Med njimi je posebno
opazna oblika vrčka, sestavljenega iz treh čaš, na zunaj povezanih s
prepletenimi ročaji in znotraj z odprtinami za pretakanje iz ene v drugo. Takšni
vezni vrčki imajo že dolgo tradicijo v prazgodovini in antiki, poseben razmah
pa so doživeli v 2. polovici 19. stoletja v Krapini, kjer so jih v duhu
naraščajočega panslavizma izdelovali v Tvornici kamenine Sonnenberg
serijsko kot simbolno sporočilo slovanske sloge, kot predmet krajevne
identitete in spominek na domači kraj.
Legenda o bratih Čehu, Lehu in Mehu/Rusu, ki odidejo iz južne Panonije na
sever in ustanovijo Češko, Poljsko in Rusijo, sega v 12. stoletje, ko so jo
zapisali letopisci na Poljskem, Češkem in drugod. Posebej velik odmev je
imela pri kronistih srednjega in novega vekana Hrvaškem in postala v18. in v
začetku 19. stoletja med prebivalstvom Krapinedomicilna.
Ključne besede: legenda o bratih Čehu, Lehu in Mehu, Krapina, keramika,
bilikum, spominek
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Špela LEDINEK LOZEJ, dr. etnoloških ved in prof. um. zgod.,
asistentka z doktoratom, Inštitut za slovensko narodopisje ZRC
SAZU, Raziskovalna postaja Nova Gorica, Delpinova 12, Nova
Gorica
E-pošta: spela.ledinek@zrc-sazu.si
RAZMERJE MED SPREMEMBAMI KUHINJSKEGA PROSTORA IN
PREHRANE V 20. STOLETJU: PRIMER VIPAVSKE DOLINE
Kuhinjski prostor oziroma kuhinja je prizorišče družbenih praks in interakcij,
povezanih s prehrano in prehranjevanjem. V prispevku so osvetljene sovisnosti
in razhajanja med formalnimi spremembami prehranjevanja in kuhinjskega
prostora v Vipavski dolini skozi 20. stoletje. Spremembe umestitve
kuhinjskega prostora, razmerij z ostalimi prostori v bivališču in zunanjostjo,
velikosti in opreme so bile povezane s spremembami družbenih praks in
interakcij v kuhinjskem prostoru.
Ključne besede: kuhinja, stanovanjska kultura, prehranjevanje, Vipavska
dolina
Ivanka ZAJC CIZELJ, dr. znanosti, arhivska svétnica v p.,
Kališovec 7, Blanca
E-pošta: ivanka.cizelj@guest.arnes.si
PREHRANJEVANJE ILEGALCEV IN KURIRJEV TER ILEGALNA
IMENA HIŠ NA OBMOČJU OBČINE VELENJE 1941–1945
Prehranjevanje ilegalcev in kurirjev je bilo v veliki meri odvisno od
iznajdljivosti posameznikov in poznavanja terena. Hrano so si morali
zagotoviti sami. V fondu ZZB NOV Velenje se je ohranil zanimiv dokument,
ki priča o iznajdljivosti terenskih delavcev in sodelavcev osvobodilnega
gibanja v Šaleški dolini. Domačijam, kjer so le-ti našli zatočišče ali dobili
hrano, so dali ilegalno – partizansko ime, za katerega je vedel le ozek krog
zaupnikov.
V bistvu gre za ustni vir, ki je nastal v okviru delovanja občinske organizacije
zveze borcev, katere naloga je bila med drugim zbiranje ustnih virov
(spominov, izjav, pričevanj) o dogajanju med drugo svetovno vojno.
Ključne besede: hrana, ilegalno ime, terenski aktivist, domačija, Lokovica,
Florjan, Pesje, Šalek, Šmartno ob Paki, Šentilj.
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Maja POVALEJ, univ. dipl. zgodovinarka, Arhiv RS, Ljubljana
E-pošta: maja.povalej@gov.si
Žarko ŠTRUMBL, univ. dipl. zgodovinar, Arhiv RS, Ljubljana
E-pošta: zarko.strumbl@gov.si
PRESKRBA PREBIVALSTVA TER PREHRANJEVANJE V MENZAH
OZ. DELAVSKO-USLUŽBENSKIH RESTAVRACIJAH V LETIH 1945–
1950
Prva povojna leta so poleg drugih težav prinesla tudi probleme s preskrbo. Na
področju prehrane je za preskrbo prebivalstva skrbelo Ministrstvo za trgovino
in preskrbo, ki je sprejemalo zakone in dajalo navodila nižjim organom. To
obdobje je bilo najprej zaznamovano s sistemom racionirane, nato pa
zagotovljene preskrbe ter s tem povezanimi živilski in potrošniškimi
nakaznicami. Množično so se začeli ustanavljati obrati za kolektivno prehrano
ljudi. V članku je poudarek na razvoju, organizaciji in delovanju menz in
ljudskih restavracij, kasneje enotno preimenovanih v delavsko-uslužbenske
restavracije, ki so bile namenjene predvsem delavcem in uslužbencem.
Ključne besede: preskrba, živilske nakaznice, potrošniške nakaznice,
menze, delavsko-uslužbenske restavracije
Flavio BONIN, dr. zgod. znanosti, muzejski svetovalec, Pomorski
muzej Sergej Mašera, Piran
E-pošta: flavio.bonin@guest.arnes
RAZVOJ SOLIN NA PODROČJU SEVERNEGA JADRANA V
OBDOBJU BENEŠKE REPUBLIKE
Sol, imenovana tudi »belo zlato«, je bila v preteklosti pomembna strateška
surovina in glavni konzervans za pripravo in shranjevanje živil, uporabljali pa
so jo tudi v živinoreji, medicini, usnjarstvu, pri izdelavi stekla, smodnika in
podobno. V Evropi so tako lokalne kot centralne oblasti izvajale nadzor nad
pridelavo in trgovino soli in si s tem zagotovile stalen vir prihodka v (državno)
blagajno. Istrska obalna mesta so že pred prihodom pod beneško oblast imela
razvito solinarstvo, ki je ob kmetijstvu, ribištvu in pomorstvu vse do začetka
20. stoletja sodilo med njihove najpomembnejše gospodarske dejavnosti.
Beneška država je še pred dejansko osvojitvijo severozahodnih istrskih mest
vplivala na gospodarske in trgovinske tokove severnega Jadrana, po dokončni
podreditvi področja ob koncu 13. stoletja, zlasti od druge polovice 14. stoletja
dalje, pa je z zakonodajo urejala (monopolno) pridelavo in prodajo soli na
svojem ozemlju. S pomočjo uradnikov, ki so delovali v različnih magistraturah
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je nadzorovala politično, gospodarsko, trgovsko, pomorsko in drugo delovanje.
Beneška država je ob prevzemu oblasti komunam pustila določene privilegije,
zato so te vidne tudi pri sklepanju solnih pogodb centralnega beneškega urada
– Magistrata za sol – z lokalnimi komunami. Ker so Benečani področje od
Paga do Milj obravnavali kot enotno solno področje, so v študiji zaradi
razumevanja razlik med posameznimi solinami obravnavane vse (najdene)
piranske, pa tudi nekatere koprske, miljske in paške solne pogodbe.
Najstarejša piranska solna pogodba, sklenjena med beneškim Magistratom za
sol in piransko komuno je iz leta 1375. Piransko komuno je pri sklepanju
pogodb zastopal Kolegij XX za sol, sestavljen iz lastnikov solin. Sprva so člane
sklicevali le po potrebi, od leta 1470 pa je Kolegij postal stalno voljeno telo, ki
ga je potrdila tudi centralna oblast v Benetkah. Posebno skrb je piranska
komuna posvetila vzdrževanju starih in gradnji novih solnih fondov od 2.
polovice 14. stoletja dalje, država pa varovanju in skladiščenju soli v javnih
skladiščih ter prevozom soli v javna skladišča in od tam v Benetke, Dalmacijo
in cesarsko zaledje. Beneška republika je področje solinarstva celovito urejala
z različnimi pravilniki.
Ključne besede: sol, solne pogodbe, gradnja solin, pridelava soli, trgovina s
soljo
Jernej MLEKUŽ, dr. znanosti, znanstveni sodelavec, Inštitut za
slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU, Novi trg 2, Ljubljana
E-pošta: mlekuz@zrc-sazu.si
»POVELJE MOGOČNEGA AVSTRIJSKEGA CESARJA FRANCA
JOŽEFA JE HOTELO PODELATI VSE SLOVENCE V KLOBASE,
KONČNO SMO PA VANJ ZAVILI KRANJSKO KLOBASO!« KAKO
JE KRANJSKA KLOBASA KAKOR MORA LEŽALA NA MOŽGANIH
SLOVENCEV V ČASU PRVE JUGOSLAVIJE
Kranjska klobasa je imela velevažno mesto v oblikovanju in razvoju slovenske
narodne zavesti v obdobju od pomladi narodov. Bila je osrednji slovenski
kulinarični simbol, slovenska kulinarična zastava, jed, ki Slovencev ni pitala le
s kalorijami, ampak jih je mastila tudi ali predvsem s ponosom. A kaj se zgodi
s tem živilom neizmernega narodnega ponosa in zanosa, ko lopata zgodovine
pokoplje Avstro-Ogrsko in na noge postavi prvo Jugoslavijo? Nič hudo
dramatičnega. A tudi neomajni, trdni, stabilni nacionalni simboli, kot je (bila)
kranjska klobasa, niso (bili) povsem konzervirani v času – torej neodvisni na
družbene, kulturne, politične, ekonomske in še kakšne spremembe.
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Ključne besede: kranjska klobasa, narodni simboli, pomeni, prva
Jugoslavija
Tina BAHOVEC, dr., docentka, Univerza v Celovcu, Inštitut za
zgodovino, Oddelek za zgodovino vzhodne in jugovzhodne Evrope,
A-9020 Klagenfurt/Celovec, Universitätsstr. 65-67
E-pošta: tina.bahovec@uni-klu.ac.at
»CVENKLJEVA GOSPODINJA« IN KOROŠKI »NUDELJNI«. O
OBLIKOVANJU SPOLNE IN NARODNE IDENTITETE NA
SLOVENSKEM KOROŠKEM V 20. STOLETJU
Prispevek sledi realnim in simboličnim vlogam in pomenom (pre)hrane,
gospodinjenja in kuhinje pri oblikovanju spolne in narodne identitete na
slovenskem Koroškem v 20. stoletju. V tradicionalni vlogi umne in izobražene
gospodinje naj bi ženska služila narodu, a ravno zaradi narodnih potreb mesto
ženske ni bilo samo v kuhinji. Pred plebiscitom 1920 je jugoslovanska
propaganda svarila pred lakoto v Avstriji in skušala pridobiti glasove z
razdeljevanjem sladkorja, avstrijska propaganda pa je oblikovala negativni
stereotip Balkana tudi z ozirom na gospodinjske pomanjkljivosti.
Ključne besede: prehrana, gospodinjstvo, ženska, narodnost, Koroška
Irena ROŽMAN, dr., doc., Univerza na Primorskem, Fakulteta za
humanistične študije, Titov trg 5, Koper
E-pošta: irena.rozman@guest.arnes.si
PREHRANJENOST OTROK IN NJIHOVA UMRLJIVOST NA
SLOVENSKEM V 20. STOLETJU (V LUČI ŽIVLJENJSKE RAVNI IN
PREHRANJENOSTI PREBIVALSTVA)
Prispevek obravnava prehranjenost dojenčkov in otrok na slovenskem
podeželju v 20. stoletju. Njihovo prehranjenost, ki je v izrednih naravnih in
družbenih okoliščinah (vojna, epidemije, toča itn.) bila nezadostna, bom
preučila v povezavi z življenjsko ravnjo staršev in smrtnostjo otrok, ki je eden
najpomembnejših in povednih kazalnikov življenjske ravni prebivalstva. Zaradi
kompleksnega značaja obravnavane tematike bo prispevek temeljil na pisnih,
demografskih, časopisnih in ustnih virih.
Ključne besede: umrljivost dojenčkov, prehrana, prehranjenost, življenjska
raven
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Alenka AUERSPERGER, dipl. literarna komparativistka, Puhova
16, Ljubljana
E-pošta: alenka.auersperger@amis.net
KRUH IN VINO V PISMIH
Prispevek z naslovom Kruh in vino v pismih obravnava odnos, ki so ga imeli
vidnejši oblikovalci slovenske besede do kruha in vina v eksistencialnem
smislu; kaj so v svojih bitkah za preživetje postavljali v ospredje, kakšne cilje
so imeli pred seboj, kakšen je bil odnos družbe do njih, kako so se izražali;
kako goreč je bil njihov nenehni boj pri uveljavitvi narodne identitete.
Ključne besede: korespondenca, boj proti dogmam, identiteta
Marija WAKOUNIG, dr., izr. univ.-prof., Inštitut za vzhodno
evropsko zgodovino Univerze na Dunaju
E-pošta: marija.wakounig@univie.ac.at
SIMBOLI IN RITUALI (SLAVNOSTNE) OBEDI V DIPLOMACIJI
Prispevek je nastal v okviru projekta »Herbersteiniana«, ki se ukvarja z
življenjem, delom, delovanjem in z ego-dokumenti (Mein Raittung, ca. 1560;
Gratae posteritati ..., 1558) habsburškega diplomata Žige Herbersteina (1486–
1566) ter raziskuje recepcijo in percepcijo njegove delovne oz. javne pisne
zapuščine (med drugimi Rerum Moscoviticarum Commentarii, 1549 ff. ter
prevode v nemščino, italijanščino itd.). V okviru tega bodo analizirani doslej
neznani viri (ÖStA in UAW Dunaj; AGAD Warszawa, Státni ústředni archiv v
Praze; Magyar Országos Levéltár Budapest itd.), v katerih je Herberstein opisal
simbolične ter ritualne prakse pri slavnostnih diplomatskih obedih (in ki je bila
povezana tudi z izmenjavo in ocenjevanjem častnih daril). Med 1515 in 1560,
torej v 45-ih letih, je postal Herberstein na svojih 69-ih diplomatskih službah –
ki so ga vodile med drugimi na Dansko, Poljsko, dvakrat v Rusijo, trikrat na
Ogrsko, v Španijo, Benetke itd. – izjemen strokovnjak na tem področju. Cilj
tega prispevka je, osvetliti, kako se je npr. razlikovala praksa slavnostne obedi
v okviru diplomatskega ceremoniala na različnih postojankah in kakšne učinke
pro futuro je imela na delovanje habsburških diplomatov oz. diplomatske
službe itd.
Ključne besede: slavnostne gostije, diplomacija, dunajski dvor, simbolika,
rituali, 16.–17. stoletje
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Christoph AUGUSTYNOWICZ, dr., izr. univ.-prof. na Institutu za
vzhodnoevropsko zgodovino Univerze na Dunaju
E-pošta: christoph.augustynowicz@univie.ac.at
TAFELN MIT MOSKOWITERN UND TATAREN: VERSORGUNG
UND ZEREMONIELLES SPEISEN ALS ELEMENTE POLITISCHER
UND KULTURELLER BEGEGNUNG AM KAISERHOF IM 17.
JAHRHUNDERT
V tem prispevku bodo predstavljeni protokoli cesarskega dvornega
ceremoniala na dunajskem dvoru v 17. stoletju. V ospredju bodo srečanja s
pogajalci in sogovorniki – zastopniki moskovske kneževine in krimskega
kanata, ki so bili v takratnem političnem in kulturnem diskurzu dojeti kot tuji,
kot eksotični. Poleg ceremonialnih konstant in političnih variabel srečanj bodo
osvetljeni in analizirani sklopi vprašanj o oskrbi in o darilih in z njimi
povezanimi problemi.
Ključne besede: cesarski dvorni ceremonial, Dunaj, 17. stoletje, moskovsko
carstvo, Krimski kanat
In diesem Beitrag sollen die Zeremonialprotokolle des kaiserlichen Hofes in
Wien im 17. Jahrhundert als Protokolle der kulturellen Begegnung gelesen
werden. Im Vordergrund stehen dabei Begegnungen mit Gesprächs- und
Verhandlungspartnern, die im damaligen politischen und kulturellen Diskurs
als „fremd“, als „exotisch“ angesehen wurden, mit Vertretern des Moskauer
Reiches und der Krim-Chanates. Neben zeremoniellen Konstanten und
politischen Variablen der Begegnung werden dabei vor allem die
Fragenkomplexe der Versorgung und der Geschenke, sowie der damit
verbundenen organisatorischen Probleme beleuchtet und analysiert.
Stichworte: Zeremonialprotokolle des kaiserlichen Hofes, Wien, 17.
Jahrhundert, Moskauer Reich, Krim-Chanat
Alojz IVANIŠEVIĆ, ao. univ. prof. mag. dr., Universität Wien,
Josefstädter Straße 47-49/1/6, Wien
E-pošta: ivanisa9@univie.ac.at
HRVATSKA NACIONALNA KUHINJA KAO KONSTRUKT / DIE
FIKTION DER KROATISCHEN NATIONALKÜCHE
VON DER
ZWEITEN HÄLFTE DES 19. JAHRHUNDERTS BIS ZUR
GEGENWART
Prvi poskus vzpostavitve hrvaške nacionalne kuhinje predstavlja že leta 1868
delo patriotskega pisatelja Đura Deželića. Večinoma iz nemških predlog je
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zbral srednje in zahodnoevropsko kuhinjo, ki naj bi slikala domnevno naravno
umeščenost Hrvaške v Habsburško monarhijo in zahodno Evropo. Po več kot
70 letnem jugoslovanskem intermezu je bila ta ideja po razpadu Jugoslavije – v
novoustanovljeni hrvaški nacionalni državi – ponovno pograbljena s strani
dominantnih političnih sil, kar se je odrazilo tudi v kulinariki. V okviru
obsežne »debalkanizacije« hrvaške politike, družbe in kulture naj bi se tudi
hrvaška kuhinja iztrgala iz jugoslovanskega in balkanskega prostora in se
vrnila nazaj v svojo, kot se imenuje, izvorno srednjeevropsko in mediteransko
domovino. Po nacionalizacijskem obdobju Sturma und Drang v 1990-tih letih
se je začela hrvaška gastronomija in kulinarika osveščati o različnih
regionalnih kuhinjah in njenih vpetosti v različne kulturne kroge. Tudi danes se
ta trend nadaljuje, kljub močnemu pritisku iz nacionalistično-konservativnih
krogov.
Ključne besede: konstrukt hrvaške nacionalne kuhinje, regionalne kuhinje,
kulinarika in gastronomija v kulturnozgodovinskem kontekstu
Der erste Versuch, eine kroatische Nationalküche zu konstruieren wurde
bereits 1868 vom patriotischen Schriftsteller Đuro Deželić unternommen. Er
stellte, hauptsächlich aus deutschsprachigen Vorlagen, ein mittel-und
westeuropäisches Kochbuch zusammen, dass die vermeintlich natürliche
Einbettung Kroatiens in die Habsburgermonarchie und in „das abendländische
Europa“ abbilden sollte. Diese Idee wurde nach einem mehr als siebzigjährigen
jugoslawischen „Intermezzo“ nach dem Zerfall Jugoslawiens - im
neugegründeten kroatischen
Nationalstaat
- von den dominierenden
politischen Kräften wieder aufgegriffen, was sich auch in der Kulinarik
niedergeschlagen hat. Im Rahmen einer umfassenden „Debalkanisierung“
kroatischer Politik, Gesellschaft und Kultur sollte auch die kroatische Küche
aus dem jugoslawischen und balkanischen Rahmen herausgerissen und in ihre
– wie es hieß – ursprüngliche mitteleuropäische und mediterrane Heimat
zurückgeführt werden. Nach den 1990ern nationalistischen Sturm- und
Drang-Jahren begannen sich die kroatische Gastronomie und Kulinarik auf die
Vielfalt der Regionalküchen und deren Verwurzelung in verschiedenen
Kulturkreisen zu besinnen. Und dieser Trend dauert, trotz eines starken
Gegenwinds aus nationalistisch-konservativen Kreisen, bis heute an.
Stichworte: Konstrukt Kroatische Nationalküche, Regionalküchen,
Kulinarik und Gastronomie im kulturhistorischen Kontext
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Katja ŠKRUBEJ, univ. dipl. iur, izr. profesorica, doktorica s
področja pravnozgodovinskih znanosti, UL, Pravna fakulteta,
Poljanski nasip 2, Ljubljana
E-pošta: katja.skrubej@pf.uni-lj.si
VLOGA
HRANE
V
NAJSTAREJŠIH
PROCESIH
INSTITUCIONALIZIRANJA
OBLASTI
PRI
PREDNIKIH
SLOVENCEV: GOSPOD ('GOSPODAR OBEDA'; 'GOSPODAR GOSTOV';
'VODITELJ SKUPNOSTI', 'ODLIČNIK') IN POJEZDA ('IZVRŠEVANJA
OBLASTI Z OBHODOM'; 'ZBOR SKUPNOSTI Z GOSTIJO'; 'DAJATEV')
Preskrba s hrano je osnovna potreba vsake družbene skupnosti. Ker spada
hrana do danes med tiste prekarne dobrine, od katerih je najtesneje odvisna
blaginja, v osnovi pa preživetje najširših plasti ljudi in s tem relativni mir, sta
imeli sposobnost in moč zagotoviti ter razpolagati s hrano vedno pomembno
vlogo pri vzdrževanju oblasti in zato velik političen pomen. Zaradi družbenega
prestiža prekarnih dobrin pa so hrana in vzorci prehranjevanja služili tudi kot
simbolni pokazatelj vključenosti v skupnost. V t.i. skupnostih primarne
ustnosti, kjer so bili zbori polnopravnih članov glavni forumi, na katerih so
opravljali najpomembnejša pravnorelevantna dejanja, so njihovo veljavnost
utrjevali z obredi skupnega zaužitja hrane. Ti so služili tako za podkrepitev
kolektivnega spomina, kot tudi za potrditev zaveze k spoštovanju sprejetega ter
s tem pripadnosti skupnosti. Avtorica v razpravi, s katero nadaljuje svoje
interdisciplinarno delo (Ritus gentis Slovanov v vzhodnih Alpah: model
rekonstrukcije pravnih razmerij na podlagi najstarejšega jezikovnega gradiva.
Založba ZRC, ZRC SAZU, 2002), predstavi analizo starih pravnih izrazov
gospod in pojezda ter možna sklepanja o z njimi poimenovanih realijah.
Ključne besede: gospod, pojezda, prehranjevanje, oblast, simboli
Marjetka BALKOVEC DEBEVEC, mag. etnologije in prof. zgod.,
muzejska svétnica, Slovenski šolski muzej, Plečnikov trg 1, Ljubljana
E-pošta: marjetka.balkovec@arnes.si
O ŠOLSKIH MALICAH V ŠOLAH NA SLOVENSKEM V STOLETJU
MED 1860–1960
Prispevek predstavlja podatke iz razvoja šolske prehrane v osnovnih šolah na
Slovenskem v obdobju od druge polovice 19. stoletja do druge svetovne vojne
in v prvih desetletjih po njej. Po podatkih, ohranjenih v spominih šolarjev iz
obdobja pred drugo vojno in še kakšno desetletje po njej, so si otroci šolsko
malico prinašali od doma. Največkrat je bil to kos kruha, pri premožnejših bel,
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pri revnejših črn, koruzni ali »zmesni« kruh, včasih je bilo poleg še kakšno
sadje (jabolka, krhlji) ali kakšen oreh, lešnik. Od druge polovice 19. stoletja
naprej sledimo vedno bolj poudarjeni skrbi za prehrano šolskih otrok v ljudskih
šolah, predvsem za revnejše otroke in za otroke iz bolj oddaljenih krajev.
Prispevek predstavlja, kako so za prve šolske kuhinje poskrbeli različni
dobrotniki in podporniki šole. V šolski zakonodaji so o uvedbi organizirane
skrbi za šolsko prehrano prvič zapisali v Državnem zakonu o ljudskih šolah iz
leta 1906. V prispevku sledimo velikim spremembam od nekdanjih šolskih
malic, spoznamo najpomembnejše korake pri nadaljnjem razvoju organizirane
šolske prehrane in širjenja števila šolskih kuhinj do obdobja po drugi svetovni
vojni, ko je Zakon o osnovni šoli iz leta 1959 določal, da je šolska kuhinja
sestavni del šol.
Ključne besede: malica, osnovna šola, šolske kuhinje
Kerstin Susanne JOBST, dr., univ.-prof., Universität Wien
E-pošta: kerstin.susanne.jobst@univie.ac.at
HUNGER ALS KULTURELLE RESSOURCE. DER HOLODOMOR IN
DER UKRAINE
Hrana in pijača sodita kot pomembni individualni in kolektivni praksi trenutno
med prednostna polja raziskovanja kulturnih študij. Prikrajšanje prehranjevanja
je posebej pomembno, saj je človeška zgodovina v vseh obdobjih zaznamovana
z lakotami katastrofalnih razsežnosti. Kot eden izmed takšnih dogodkov bo v
prispevku obravnavana velika ukrajinska lakota leta 1932/33 tako v smislu
politike spominjanja kot v smislu elementa, ki formira skupnost.
Ključne besede: lakota, Ukrajina, holodomor, 1932/33
Essen und Trinken als bedeutende individuelle und kollektive Praktiken
gehören
mittlerweile
zu
bevorzugten
Forschungsfeldern
der
Kulturwissenschaften. Der Entzug von Nahrung ist jedoch ebenfalls höchst
relevant, zumal die Menschheitsgeschichte zu allen Zeiten nachhaltig von
Hungerereignissen katastrophalen Ausmaße gekennzeichnet ist. Im Folgenden
wird mit der großen ukrainischen Hungernot der Jahre 1932/33 ein solches
Ereignis genauer auf seine erinnerungspolitischen und kollektiv-formierenden
Elemente betrachtet.
Stichworte: Hungernot, Ukraine, Holodomor, 1932/33
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Jože DEŽMAN, univ. dipl. zgodovinar in filozof, muzejski svétnik,
Gorenjski muzej, Tomšičeva 42, Kranj
E-pošta: jdmemores@gmail.com
POLITIČNO IZZVANA LAKOTA KOT PRVINA GENOCIDNOSTI
TITOIZMA
Revolucionarna oblast je konstruirala družbo tudi z jemanjem in
prerazdeljevanjem pridelkov, živine in hrane. Posebej huda je bila lakota v
zaporih in taboriščih. V razrednem boju proti kmetstvu so kmetom jemali tako
pridelke kot jih preobremenili z davki. Oblastni ukrepi in ropanje so sprožili
odpor predvsem kmečkega prebivalstva. Z odtegovanjem hrane so kaznovali
cele skupine prebivalstva, ki so bile ali sorodniki preganjanih ali so bile žrtve
razrednega in drugih oblik oblastnega preganjanja.
Ključne besede: titoizem, lakota, zapori in taborišča, suženjsko delo,
kmečka vojna
Bojan HIMMELREICH, dr., arhivski svetovalec, Zgodovinski arhiv
Celje, Teharska 1, Celje
E-pošta: bojan.himmelreich@guest.arnes.si
PREHRANA V SLOVENIJI V KRIZNIH ČASIH. PRIMERJAVA
OBDOBIJ PRVE IN DRUGE SVETOVNE VOJNE TER OBDOBJA
1945-1951
Članek želi podati primerjavo med v naslovi navedenimi obdobji glede na
količino in kakovost prehrane, ki so jo potrošniki mogli kupiti ter glede na
stopnjo dostopnosti prehranskih izdelkov. Primerja načine njihove razdelitve
ter vrste kategorij potrošnikov. Podaja ugotovitve o primerjavi kalorične
vrednosti dostopnih živil in s tem stopnje zadovoljitve dnevnih potreb
posameznika. Opisuje uvajanja nadomestkov za polnovredne prehranske
artikle.
Ključne besede: preskrba z živili, živilske nakaznice, racioniranje, kalorična
vrednost obrokov
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POVZETKI - 100 let začetka prve svetovne vojne
Mark CORNWALL, PhD, Professor of Modern European History,
Faculty of Humanities, University of Southampton, UK
E-mail: J.M.Cornwall@soton.ac.uk
THE SPIRIT OF 1914 IN AUSTRIA-HUNGARY
One hundred years ago in October 1914, it might be said that the ‘spirit of
1914’ had already disappeared across Austria-Hungary. This was true among
civilians in Ljubljana or Prague, or even in Vienna or Budapest where people
had first been most enthusiastic about the war. But it was true too for many
soldiers at the front, where the initial excitement about victory was quickly
disappointed. The Habsburg armies did not quickly crush little Serbia; nor did
they manage a quick victory over Russia. Instead, the troops were retreating
right back into Galicia, while in the Balkans it was Serbia’s army that was
penetrating into Bosnia. This suggests to us immediately that the ‘spirit of
1914’ – the enthusiasm that accompanied the outbreak of war – lasted only a
few months. However, this time period as measured in days and weeks was
also relative because of what was actually experienced. Many civilians and
soldiers felt in the summer of 1914 that they had lived a whole lifetime. One
officer wrote later that by late August he had drawn a line under his former life,
for he was now entering a different world where events were constantly
speeding up. The war, which started in an enthusiastic ‘spirit’, began within
two months to transform itself from life into death. Indeed, the spirit of 1914
disappeared as the phenomenon of mass death began to appear in towns and
villages across the monarchy.
This lecture explores what we can learn from this short episode, this ‘spirit of
1914.’ It explores the different mindsets of those who entered the war, but also
the different loyalties that existed in the late Habsburg monarchy: a complex
mixture of imperial, national and regional. If the war became an experiment in
a true multinational (Habsburg) mission, the ‘spirit of 1914’ was the start of
that mission and the authorities tried to capture and prolong it for as long as
possible. What was this ‘spirit’, and how can historians measure it? Who was
directing it and how long did it really last? The answers can tell us much about
why the Habsburg monarchy failed in its final mission and why it disintegrated
in 1918.
Key words: Austria-Hungary, 1914, World War I
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Petra SVOLJŠAK, dr. zgod., izr. prof., znanstvena svétnica,
Zgodovinski inštitut Milka Kosa, ZRC SAZU, Novi trg 2, Ljubljana
E-pošta: petrasv@zrc-sazu.si
SLOVENCI IN PRVA SVETOVNA VOJNA 1994-2014
Prispevek bo nadaljevanje študije »Prva svetovna vojna in Slovenci« iz leta
1993, v kateri je bila predstavljena slovenska zgodovinska, spominska in
publicistična literatura o 1. svetovni vojni v obdobju 1918 – 1992, torej se bo
osredotočila na zadnji dve desetletji slovenske zgodovinske produkcije,
izluščila bo temeljne teme in poudarke. V obdobju 1994 – 2014 je bil porast
vsakovrstne literature o 1. svetovni vojni skokovit, v posameznih segmentih sta
slovensko zgodovinopisje in publicistika sledila tematikam, ki jih raziskuje
(predvsem) zahodnoevropsko zgodovinopisje; slovenska historiografija si
prizadeva vzpostaviti primerjalno držo do problematik, ki jih odpira
zahodnoevropsko zgodovinopisje, spričo zgodovinskih okoliščin pa more
nekatere tematike vednarle obravnavati tudi iz transnacionalnega zornega kota.
V zadnjih dveh desetletjih beležimo skoraj popoln umik nekaterih tematik, ki
so krojile (slovenski) spomin na 1. svetovno vojno v času med obema
svetovnima vojnama, ter njihovo »zamenjavo«, predvsem s tematiko soške
fronte, a tudi z njenim vseobsegajočim vplivom na življenje v slovenskih
deželah. Podobno kot evropsko zgodovinopisje zadnjih 20 let, ki prelomnico v
pisanju o vojni postavlja v leto 1992, ko je bil odprt muzej in mednarodni
raziskovalni center Historial de Peronne, moremo v slovenskem
zgodovinopisju zabeležiti leto 2004/2005 kot tisto, v katerem je potekal
večdisciplinarni simpozij velika vojna in Slovenci in kulturni zgodovini vojne
utrl raziskovalno pot. Navkljub pozitivnim premikom pa še vedno ne moremo
govoriti o sistematičnem raziskovanju tematike 1. svetovne vojne.
Ključne besede: prva svetovna vojna, literatura, 1994-2014, zgodovinopisje,
kulturna zgodovina vojne
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Zvezdan MARKOVIĆ, mag. zgodovinskih znanosti, major, načelnik
Vojaškega muzeja Slovenske vojske, Center vojaških šol, Engelsova
15, Maribor
E-pošta: zvezdan.markovic@gmail.com
Blaž TORKAR, dr. zgodovinskih znanosti, višji vojaški uslužbenec –
kustos, Center vojaških šol/Vojaški muzej Slovenske vojske,
Engelsova 15, Maribor
VOJNI NAČRTI ANTANTNIH IN CENTRALNIH SIL PRED 1.
SVETOVNO VOJNO
Članek obravnava vojne načrte, ki so jih članice centralnih in antantnih sil
izdelovale pred začetkom prve svetovne vojne. Vojni načrti so dokumenti, ki
spadajo v času njihove aktualnosti med najbolj varovane državne in vojaške
skrivnosti saj nam razkrivajo cilje in temeljne zamisli za vodenje vojne,
uporabe oboroženih sil in usmeritev za angažiranje drugih zmožnosti države v
vojni. V pripravah vojnih načrtov za prvo svetovno vojno so njihovi avtorji
morali upoštevati nove okoliščine, ki so se kazale v številčnem povečanju
oboroženih sil, potrebi po hitrejšem izvajanju mobilizacije, koncentracije in
strateškega razvoja milijonskih armad, v njih pa niso predvideli ustreznega
angažiranja gospodarstva in drugih potencialov držav za vodenje vojne.
Ključne besede: prva svetovna vojna, vojna, vojni načrt, centralne sile,
antantne sile, oborožene sile, oboroženi spopadi, napad, obramba.
Borut KLABJAN, izr. prof. dr., UP, Znanstveno-raziskovalno
središke Koper, Fakulteta za humanistične študije, Titov trg 5, Koper
E-pošta: borut.klabjan@zrs.upr.si
TRST 1914, JULIJSKA KRIZA IN PERCEPCIJA SARAJEVSKEGA
ATENTATA NA TRŽAŠKEM
Referat preučuje posledice sarajevskega atentata na habsburškega nadvojvoda
Franca Ferdinanda leta 1914 na območju Avstrijskega Primorja. Posveča se
predvsem analizi reakciji, ki jih je dogodek sprožil v Trstu. Podrobneje
analizira prehod trupel Franca Ferdinanda in soproge Zofije prek Trsta in potek
tamkajšnjih žalnih slovesnosti. Tržačani so le nekaj dni prej pozdravili par ob
odhodu proti Sarajevu, saj sta se prestolonaslednik in njegova žena prav v
Trstu vkrcala na ladjo Viribus Unitis, od kod sta 24. junija odplula v smeri
proti dalmatinski obali in nato nadaljevala pot proti središču Bosne. Prav
gotovo si ni nihče predstavljal, da se bosta teden kasneje vrnila v pogrebnem
sprevodu. Vse veselice, koncerti in gledališke predstave v mestu so bile
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prekinjene in prek mestnih časopisov je mogoče spremljati prizadetost
prebivalstva. Še bolj poudarjeno kot v prejšnjih letih so privrela na dan tržaška
kompleksna in kontradiktorna nacionalna nasprotja, ki niso bila namenjena le
proti političnim predstavnikom, temveč so prizadela mestno tkivo v celoti.
Ključne besede: sarajevski atentat, Avstrijsko Primorje, Trst, nacionalna
nasprotja
Damijan GUŠTIN, dr., doc., Inštitut za novejšo zgodovino,Kongresni
trg 1, Ljubljana
E-pošta: damijan.gustin@inz.si
SLOVENCI NA STRANI ANTANTE
Slovenci so kot državljani Avstro-Ogrske z državljansko vojaško obvezo in
lojalnostno bili zavezani svoji strani, Avstro-Ogrski in s tem trozvezi. Do
antante so lahko zavzemali le osebna stališča, ki so bila vezana predvsem na
razpor med državljansko lojalnostjo in nezadovoljstvom z lastnim nacionalnim
notranjepolitičnim položajem v državi, pa tudi širšimi presojami, med katerimi
je bil pomemben predvsem odnos do srbske države. Odnos do antante sploh je
bil od maja 1915 tudi pod močnim vtisom dejstva, da je na antantno stran
prestopila Italija, o katere ceni za prestop, vsebini londonskega pakta, so se
širila ugibanja in informacije. Dlje od načelnih stališč so se lahko tisti Slovenci,
ki so jim osebne razmere dajale možnost odločati se, odločili za aktivno
sodelovanje v antantnih vojaških naporih: najprej tisti v ruskem vojaškem
ujetništvu s prostovoljnim vstopom v srbsko vojsko in nato tudi v italijanskem
vojnem ujetništvu za vstop v prostovoljsko enoto, ki se je borila na antantni
strani, pa tudi izseljenci.
Ključne besede: Slovenci, trozveza, antanta, Srbija, Italija, dobrovoljci,
prostovoljci, prostovoljske enote.
Gorazd BAJC, dr., doc., UP, Fakulteta za humanistične študije,
Oddelek za zgodovino in Inštitut za zgodovinske študije UP ZRS,
Titov trg 5, Koper
E-pošta: gorazd1.bajc@gmail.com
BRITANCI IN ITALIJANSKA VOJSKA NA SOŠKI FRONTI
Med prvo svetovno vojno je Velika Britanija seveda pozorno sledila
aktivnostim zavezniške italijanske vojske in tako tudi njenim naporom na
bojišču ob Soči. Na podlagi analize arhivske dokumentacije britanskih oblasti,
ki jo hrani osrednji državni arhiv v Londonu (The National Archives, Kew),
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bodo predstavljeni najbolj relativni podatki, ki so jih o tej fronti zbrali britanski
vojaški izvedenci in njihove obveščevalne službe ter tudi nekateri predstavniki
diplomacije, in sicer glede oborožitve, vojaških oziroma bojnih ipd.
sposobnosti italijanskih vojakov, stopnje njihove morale v okviru čet, vpliva
propagande ter sovražnikove protipropagande, pa tudi v zvezi s številnimi
vojnimi ujetniki itd. Zbrane informacije so se v kvantitativnem in
kvalitativnem smislu povečale po porazu italijanske vojske oktobra in
novembra 1917 v t. i. dvanajsti soški bitki pri Kobaridu; po tem zelo hudem
udarcu, ko je italijanska stran bila prisiljena v umik proti zahodu, do reke
Piave, so ji namreč decembra 1917 zavezniki, v prvi vrsti Britanci in Francozi,
priskočili na pomoč in bili torej v večjem številu neposredno na terenu ter so
tako lahko podrobneje spremljali razmere na fronti in v njenem neposrednem
zaledju.
Ključne besede: Velika Britanija, Francija, bojišče ob Soči, propaganda
Marta VERGINELLA, dr. red. prof., UL, Filozofska fakulteta,
Aškerčeva 2, Ljubljana
E-pošta: marta.verginella@guest.arnes.si
ŽENSKE IN PRVA SVETOVNA VOJNA
Kako je prva svetovna vojna posegla v razmerje med spoloma, je ženskam
dejansko prinesla več svobode, bolj prost dostop do trga, večjo moč v družbi
glede na to, da so se njihove odgovornosti in obveznosti v družinah, kjer so
moški člani odšli v vojno, močno povečale? Panoramski pregled doslej
opravljenih študij na to temo, kaže, da ni enoznačnega odgovora. Velika vojna
je marsikje v Evropi in tudi na Slovenskem odprla ženskam možnosti za
svobodnejše delovanje, marsikje pa so politične in administrativne oblasti
poskušale preprečiti radikalnejše spremembe med spoloma v družbi. Prispevek
bo po eni strani poskušal umestiti slovenski primer v evropski kontekst in
opozoriti na podobnosti oz. razlike s širše avstrijskim in evropskim okvirom,
po drugi strani pa bo problematiziral vzroke za površno zgodovinopisno
obravnavo učinkov vojne na žensko prebivalstvo.
Ključne besede: ženske, prva svetovna vojna, zgodovina spolov, velika
vojna, zgodovinopisje
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Urška STRLE, dr., asist., raziskovalka, UL, Filozofska fakulteta,
Aškerčeva 2, Ljubljana
E-pošta: ursulus@yahoo.com
»EVENTUELNO BI SE TUDI NA PONUDBE ŽENSKIH MOČI
OZIRALO«: ŽENSKO DELO IN VELIKA VOJNA
Prispevek obravnava žensko delo v času prve svetovne vojn in kako je
množična mobilizacija moških omogočila vključitev žensk v delovne procese
na področjih, ki so jim bila poprej nedostopna. Prispevek, ki se osredotoča
predvsem na slovensko okolje, bo v komparatvni luči odgovoril na naslednja
vprašanja: Kako je vojna vplivala na zaposlitveno politiko žensk v različnih
evropskih državah - s posebnim ozirom tudi na ZDA in Kanado? V kolikšni
meri je vključevanje žensk v ženskam netradicionalne delovne procese vplivalo
na spremembo zaposlitvene zakonodaje? Kakšni so bili trendi zaposlovanja
žensk izven tradicionalnih ženskih vlog? Kakšni so bili odzivi na zaposlovanje
poročenih žensk, katerih pridobitno delo pred vojno ni bilo zaželeno? V
kolikšni meri so bile ženske spodbujane za prostovoljni/brezplačni angažma
vsled vojnih potreb (karitativno delo, socialno delo)? Kako je zaposlitev žensk
v javnem sektorju vplivala na njihov vsakdan in družinsko življenje? Hkrati bo
obravnavano tudi vprašanje, v kolikšni meri je ženskam povečani vstop v javno
sfero med vojno dal moč za emancipatorne zahteve po vojni in kako so ga
izkoristile ter v kolikšni meri so nosilci državnih oblasti ženske politične in
druge zahteve tudi upoštevali.
Ključne besede: žensko delo, zaposlitvena politika, delovna zakonodaja,
družinsko življenje
Ana CERGOL PARADIŽ, dr., UL, Filozofska fakulteta, Aškerčeva
2, Ljubljana
E-pošta: cergolana@gmail.com
»MILITARIZACIJA MATERINSTVA«
POKLIC« IN VELIKA VOJNA

-

ŽENSKI

»NARAVNI

V referatu bom s pomočjo publicističnih virov in propagandnega gradiva
predstavila, kako so posamezni slovenski avtorji in avtorice v času prve
svetovne vojne obravnavali temo materinstva. Preverila bom v že več študijah
izpostavljeno tezo , ali si niso kljub poprej nepoznani izkušnji totalne vojne in
kljub povečanemu vstopanju žensk na trg delovne sile spremenila pričakovanja
glede ženskega »naravnega poklica«, kajti zaradi zniževanje natalitete v tem
času naj bi propagandni aparat še bolj izrazito izpostavljal reproduktivno vlogo
43

žensk. V kontekstu diskurzivne »militarizacije materinstva« me bodo
podrobneje zanimali načini tvorbe ženske nacionalne identitete. Odgovoriti
bom poskušala na vprašanje, katere (patriotične) dolžnosti so se nalagale
ženski kot materi in če so vojne razmere tudi v slovenskem prostoru proizvedle
pobude o izboljšanju položaja (nezakonskih) mater. Hkrati me bodo zanimale
reprezentacije ženske kot žalujoče matere ob smrti sina-vojaka.
Ključne besede: materinstvo, rodnost, vzgoja, otroci, propaganda.
Kornelija AJLEC, dr., asist., zgodovinarka, UL, Filozofska fakulteta,
Oddelek za zgodovino, Aškerčeva 2, Ljubljana
E-pošta: kornelija.ajlec@gmail.com
VOJAŠKE PREŽIVNINE V PRVI SVETOVNI VOJNI: ZAKONODAJA
IN IZVEDBA
Z mobilizacijo moške populacije se je spremenila dinamika preskrbe družine.
Poleg tradicionalne vloge gospodinje in matere so žene prevzele še celotno
skrb za preživljanje družine. Pri tem so se posluževale številnih strategij
preživetja, ki pa so bile bodisi nezadostne bodisi nesprejemljive za širšo družbo
in državo. V izogib tem strategijam je država ženam priskočila na pomoč v
obliki preživnin in preskrbnin, ki so postale ključno dopolnilo v družinskem
proračunu. Skozi pregled zakonodaje in drobcev iz vsakdanje prakse, bomo
poskušali osvetliti prispevek teh preživnin na gmotno stanje žensk in njihovih
družin v času prve svetovne vojne.
Ključne besede: prva svetovna vojna, preživnina, socialna varnost, socialna
podpora, ženske
Rok STERGAR, izr. prof. dr., UL, Filozofska fakulteta, Oddelek za
zgodovino, Aškerčeva 2, Ljubljana
E-pošta: rok.stergar@ff.uni-lj.si
»ZVEČER KOZLIČKOV POGREB«: HRANA NA FRONTAH 1.
SVETOVNE VOJNE
Prehrana vojakov na bojišču je bila vedno izredno pomembna, hkrati pa je bila
velik izziv za logistiko. Slaba preskrba namreč ni okrnila samo fizičnih
sposobnosti vojakov, ampak je načenjala tudi moralo. Zato hrana in pijača na
frontah nista skrbeli zgolj za zadovoljevanje osnovnih življenjskih potreb,
ampak sta imeli tudi druge vloge. V referatu jih bom identificiral in predstavil.
Ključne besede: prehrana, bojišče
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Marko ŠTEPEC, mag., Muzej novejše zgodovine Slovenije,
Celovška 23, Ljubljana
E-pošta: marko.stepec@guest.arnes.si
PREHRAMBENA KRIZA V ZALEDJU SOŠKEGA BOJIŠČA
V prispevku bo predstavljen vpliv prve svetovne vojne na prehrano in
prehranjevalne navade prebivalcev v avstro-ogrskem zaledju soškega bojišča.
Vojna je prinesla pomanjkanje, militarizacijo gospodarstva in številne
spremembe v vsakdanjem življenju vojakov in civilistov obeh spolov in vseh
starosti. Zbrano gradivo priča o veliki prehranjevalni krizi, ki je občasno prešla
v lakoto in globoko posegla v prehranjevalne navade in medčloveške odnose.
Slabo leto po atentatu na habsburškega prestolonaslednika se je , maja 1915,
vojna začela tudi na zahodnem robu slovenskih dežel. Določanje najvišjih
dovoljenih cen žitu in moki se je v Avstro-ogrski začelo že l. 1914, a kljub
temu so cene hrane do konca vojne neizprosno naraščale. Lakota je pritiskala
na nižje sloje, begunce in tudi vojake. Za številna živila, kot je npr. mleko, so
bile prepisane posebne omejitve. Vse to je posledično vplivalo na spremembe
dnevnih jedilnikov in družabnih navad. Prispevek bo narejen na podlagi
zbranega arhivskega, časopisnega, spominskega gradiva, dnevnikov,
korespondence, mestnih in krajevnih kronik in izbrane strokovne literature o
obravnavani temi.
Ključne besede: prehrana, soško bojišče, zaledje, vsakdanje življenje
Irena SELIŠNIK, dr., asist., raziskovalka, UL, Filozofska fakulteta,
Aškerčeva 2, Ljubljana
E-pošta: selisnik2@siol.net
SKRB V SLUŽBI VOJNE: BOLNIŠKE STREŽNICE NA KRANJSKEM
Že pred začetkom prve svetovne vojne je tekla razprava, ali bi bilo primerno
angažirati bolniške sestre pri oskrbi ranjencev v primeru hujših naravnih
katastrof ali večjega vojaškega obračuna. Po izbruhu prve svetovne vojne so
avstrijske oblasti odprle prve strežniške šole pri lokalnih bolnicah. Med vojno
je na Kranjskem delovalo približno 250 bolniških sester s predpisano plačo,
pokojnino in možnostjo dopusta. Šlo je za povsem nov lik strežnice/bolniške
sestre, ki je bila odgovorna za oskrbo ranjencev. S svojo prisotnostjo je
posegala v dihotomijo javno/fronta-zasebno/zaledje. V podobi bolniške sestre
se tako najbolje razkrije nelagodje razmerja vojska- ženske, pa tudi nelagodje
spremenljivih moralnih norm, ki jih začutijo vojaki v njihovi oskrbi (izginjanje
predpisane nevednosti, pasivna vloga ženske se spremeni v aktivno in obratno).
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Del slovenske javnosti se je razburjal zaradi njihove dvomljive »moralnosti«,
ki naj bi bila posledica vsakodnevnih stikov z moškimi, del pa je v njih videl
poosebitev materinske skrbi in ljubezni, ki se je postavljala ob bok vojakom herojem.
Ključne besede: bolniške strežnice, ženske, skrb, morala
Branko ŠUŠTAR, dr., muzejski svétnik, Slovenski šolski muzej,
Plečnikov trg 1, Ljubljana
E-pošta: branko.sustar@guest.arnes.si
RAZLIČNE IZKUŠNJE SLOVENSKEGA UČITELJSTVA MED PRVO
SVETOVNO VOJNO: PRI POUKU, NA FRONTI, V UJETNIŠTVU IN
BEGUNSTVU
Prispevek predstavlja na osnovi časopisnih virov in arhivskega gradiva šol
različne podobe učiteljstva. Začetki vojne so prinesli v slovenske šole velike
spremembe, ki jih je zaznamovalo pedagoško časopisje tako s spodbujanjem
zvestobe cesarju in državi (avstrijsko domoljubje), kakor s pisanjem o
pedagoških problemih in celo vrlinah, ki jih je prinašala stiska vojnega časa. Za
slovensko učiteljstvo, ki je pomembno vplivalo na povezovanje med različnimi
slovanskimi narodi, je vojna pomenila nevarnost obtožb rusofilstva. V vojni so
slovanske države (kot Srbija ali Rusija) postale vojne nasprotnice AvstroOgrske. Stiska vojnega časa je povečala sodelovanje med liberalno in katoliško
usmerjenim učiteljstvom. Posebej je na Slovence (od maja 1915) vplivalo
bojišče ob Soči, saj je vojni spopad Avstro-Ogrske z Italijo potekal na področju
s slovenskim prebivalstvom. Mobilizacija okoli polovice učiteljev (sredi 1916
je bilo mobiliziranih nad 40% učiteljev na Kranjskem) je zanje pomenila
aktivno vojaško službo v avstro-ogrskih enotah na različnih frontah, drugi so
prišli v vojno ujetništvo ali celo na stran antantnih sil. Pedagoški tisk je
spremljal različne izkušnje učiteljev, tedaj sodobne vzgojne probleme pa tudi
poglede na povojni razvoj šolstva in se spominjal tudi padlih učiteljevvojakov. Nekateri učitelji so se kot vojaki celo vključili v šolsko delo v
zasedeni Srbiji in Črni gori, drugi pa so namesto na šolah na Primorskem (v
zaledju Soške fronte) poučevali v begunstvu v drugih delih države. Sicer
večkrat okrnjen šolski pouk je omogočalo službovanja vedno bolj številnih
učiteljic, ki so v šolstvu prevzemale tudi vodilna mesta. Učiteljice so
sodelovale tudi pri zdravstveni, humanitarni in socialni skrbi. Čeprav je bila
šola v slovenskih deželah od 1914 vključena v avstrijsko vojno propagando na
strani centralnih sil, pa so spremembe konec leta 1918 oblikovale drugačno
podobo slovenske šole v prvi jugoslovanski državi.
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Ključne besede: učitelji, učiteljice, prva svetovna vojna, pouk, učitelj-vojak
Dušan NEĆAK, dr., redni univ. prof., UL, Filozofska fakulteta,
Oddelek za zgodovino, Aškerčeva 2, Ljubljana
E-pošta: dusan.necak@guest.arnes.si
NEKAJ
PREMISLEKOV,
DILEM
IN
POPRAVKOV
O
ŽIVLJENJEPISU FELDMARŠALA SVETOZARJA BOROEVIĆA DE
BOJNE
V prispevku bo govor o nekaterih netočnostih in dilemah, ki so se vrinile v
zgodovinopisje o življenjepisu feldmaršala Svetozarja Boroevića de Bojne.
Načeto bo vprašanje ali je bil res le junak s Soške fronte ali tudi /predvsem
uživač? Dalje se bo prispevek dotaknil večne dileme ali je bil po narodnosti
Hrvat ali Srb, pojasnil »napako«, o rojstnem kraju in datumu rojstva tega
pomembnega avstro-ogrskega feldmaršala, slovanske narodnosti, spregovoril o
datumu njegovega poplemenitenja in o vprašanju njegovega »domnevnega«
baronstva in o dilemi ali je res začel svojo vojaško kariero v Ljubljani, kot je
sam zatrjeval, o zapletih z odlikovanje reda Marije Terezije.
Ključne besede: Feldmaršal Svetozar Boroević de Bojna, Soška fronta, 1.
svetovna vojna.
Gregor ANTOLIČIČ, mladi raziskovalec, Zgodovinski inštitut
Milka Kosa, ZRC SAZU, Novi trg 2, Ljubljana
E-pošta: gregor.antolicic@zrc-sazu.si
NADVOJVODA EVGEN
Nadvojvoda Evgen je iz perspektive slovenskega zgodovinopisja zanimiva
osebnost predvsem iz vidika njegovega poveljevanja v prvi svetovni vojni.
Evgen je namreč na mestu poveljnika balkanskih sil Avstro-Ogrske vojske 22.
decembra 1914 zamenjal Oskarja Potioreka. Po vstopu Italije v vojno je bil 24.
maja 1915 imenovan za poveljnika JZ fronte. To poveljstvo je imelo od 27.
maja 1915 do marca 1916 svoj sedež v Mariboru. Poveljstvo je nato zapustilo
Maribor, vendar se je tja vrnilo marca 1917, kjer je ostalo do začetka novembra
istega leta. Tako je nadvojvoda Evgen poveljeval večjemu delu slovenskih
vojakov in bil hkrati odgovoren za obrambo današnjega slovenskega ozemlja
pred vdorom Italijanov. Kljub vsem tem dejstvom se v slovenskem
zgodovinopisju ni veliko pisalo o njem. Pričujoči referat tako predstavlja
začetek raziskovanja življenja in dela nadvojvode Evgena iz vidika
slovenskega zgodovinopisja.
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Ključne besede: nadvojvoda Evgen, poveljstvo JZ fronte, Maribor
Dragan MATIČ, dr., predsednik Odbora za kulturo, Državni zbor
republike Slovenije, Šubičeva 4, Ljubljana
E-pošta: Dragan.Matic@dz-rs.si
MANJ
ZNANA
EPIZODA
PREVRATNIH DNI 1918

MIHAJLA

ROSTOHARJA

IZ

Dr. Mihajlo Rostohar, je v slovenski zgodovini postal znamenit zlasti z
nastopom na balkonu Deželnega dvorca v Ljubljani 29. 10. 1918 zamahovanjem meča, odrekanju zvestobe Avstriji in prisegi v imenu vojaštva
novi državi Jugoslaviji. Nedvomno je bil človek velikih in raznovrstnih
sposobnosti. Psiholog in znanstvenik
mednarodnega slovesa ter eden
utemeljiteljev psihologije na Slovenskem je bil že od dijaških let narodno
zaveden Slovenec. Že 1907 je v Pragi javno podprl zahtevo po slovenski
univerzi ter vse do njene ustanovitve požrtvovalno delal zanjo. V začetku 20.
stoletja je kot politik sodeloval pri narodno-radikalnem gibanju, bil je pristaš
Masarykovih idej ter podpiral vključitev Slovencev med druge slovanske
narode na enakopravni osnovi. Leta 1919 je bil med pobudniki za ustanovitev
slovenske univerze v Ljubljani , sestavil je poslovnik, pripravil prvi statut
ljubljanske univerze in načrt za ustanovitev psihološkega inštituta. Kljub
vsemu temu ni bil izbran za profesorja, zato je odšel v Brno. Razlogi za
Rostoharjev odhod iz Ljubljane niso povsem jasni. Prav tako ni povsem jasno
koliko je na to vplival kazenski proces, ki je bil sprožen zoper njega zaradi
suma poneverbe velike količine denarja, ki naj bi si ga prilastil v času ko je še
aktivno služboval kot častnik v vojski države SHS. V prispevku bomo osvetlili
nekaj podrobnosti, ki izhajajo iz kazenskega spisa zoper Mihajla Rostoharja, na
katerem so slonele obtožbe na njegov račun, da se je v določenem času
omadeževal z okoriščanjem in zlorabo uradnega položaja oz. vojnim
dobičkarstvom.
Ključne besede: Mihajlo Rostohar, psihologija, narodno-radikalno gibanje,
masarykovstvo, kazenski proces
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POVZETKI - Pouk zgodovine na soškem bojišču
Renato PODBERSIČ, mag., Študijski center za narodno spravo,
Tivolska 42, Ljubljana
E-pošta: renato.podbersic@scnr.si
OBLETNICA PRVE
SLOVENSKE ŠOLE

SVETOVNE

VOJNE

1914–2014

V

LUČI

Stoletnica začetka prve svetovne vojne nam ponuja priložnost, da ponovno
ovrednotimo naš odnos to trpljenja slovenskih mož in fantov v vojaški suknji
habsburške države ter civilistov v zaledju in v begunstvu v času tega krvavega
spopada. Šele zadnjega četrt
stoletja je na Slovenskem ponovno zaznati zanimanje za dogodke iz prve
svetovne vojne. Priča smo pravi renesansi ukvarjanja s to tematiko, kot gobe po
dežju rastejo zbirke, zasebni muzeji in društva, ki se poklicno in ljubiteljsko
ukvarjajo s tovrstnimi zgodovinskimi temami.
Pred nov izziv je postavljena tudi slovenska šola. Kakšen naj bo torej odnos
izobraževalnega procesa v povezavi med zgodovino, obletnicami (povezanimi
s prvo svetovno vojno) in domačim okoljem? Kako lahko slovenska šola pri
tem sodeluje?
Ključne besede: stoletnica začetka prve svetovne vojne, šolstvo, ekskurzije
po nekdanjih bojiščih, soška fronta
Jurij Pavel EMERŠIČ, mag., učitelj zgodovine na Gimnaziji
Želimlje, Želimlje 46, Škofljica
E-pošta: jurij.pavel.emersic@zelimlje.si
ORGANIZACIJA POUKA NA SOŠKI FRONTI. KAJ MORA UČITELJ
VEDETI PRI ORGANIZACIJI POUKA O PRVI SVETOVNI VOJNI
/SOŠKI FRONTI IZVEN UČILNICE
Pri poučevanju 1. svetovne vojne pridobiva soška fronta vedno več pozornosti
učiteljev in učencev. Kljub geografski bližini fronte, ki bi ob nekaj učiteljeve
motivacije in ob dobro izbranih gradivih lahko učencem približala zgodovinski
trenutek, le-te ne izkoristimo dovolj. Včasih je poleg drugih objektivnih in
subjektivnih zaprek lahko razlog za opustitev obiska zahtevno načrtovanje in
izvedba: težave pri izbiri odseka fronte in organizaciji dogodka; težave pri
vzpostavitvi stika z društvi ljubiteljev soške fronte in realizaciji obiska;
organizacija in težave z avtobusnim prevozom; skrb za varnost, itd. To je le
nekaj zaprek, ki nam lahko »minirajo« prestavitev učilnice na fronto. Te in
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druge pomisleke bomo odstrli v referatu in s pomočjo predstavnikov Društva
soška fronta in Fundacije Pot miru pokazali na rešitve.
Ključne besede: soška fronta, terensko delo, organizacija ekskurzije
Tadej MUNIH, pravnik v pokoju, predsednik Društva soška fronta
Nova Gorica
E-pošta: tadej.munih@siol.net
DRUŠTVO SOŠKA FRONTA IN POUK ZGODOVINE
V Sloveniji je kar nekaj društev, ki ohranjajo spomin na prvo svetovno vojno;
najbolj izrazita so tovrstna društva na območju nekdanjega soškega bojišča v
letih 1915-1917. Tu je veliko znamenj, spomenikov, pokopališč, skratka
kulturne dediščine, povezane s soško fronto. Posamezniki so že pred leti zbirali
ostaline s fronte in si ustvarili manjše muzeje, pred dvema desetletjema pa so
se začeli povezovati v društva, ki so svojo dejavnost močno razširila. Najbolj
številčno je Društvo soška fronta Nova Gorica, ki šteje več kot 250 članov iz
Slovenije in tujine. Delujemo po tematskih sklopih: izdajanje strokovne revije
»Na fronti«, renoviranje spomenikov in znamenj, prirejanje namenskih razstav,
čiščenja strelskih jarkov in kavern, založniška dejavnost, prirejanje strokovno
vodenih pohodov, izobraževalnih ekskurzij za članstvo, nastopanje
ponazoritvene skupine in drugo. Številčne obiskovalce privabljajo naše
tradicionalne razstave vojnega materiala in opreme z naslovom «Srečanje s
preteklostjo« dvakrat letno v Šempetru pri Gorici.
Redke so bile do sedaj šole, ki bi jih zanimala dejavnost našega in drugih
sorodnih društev. Zanimanje je prevečkrat zreducirano v glavnem na Gornje
Posočje z obiskom Kobariškega muzeja, čeprav je še veliko drugih točk na
soškem bojišču, ki jih je vredno obiskati (Sabotin, Škabrijel, Vodice,
Gorjansko, Vižintini, Cerje itd.).
Ključne besede: Soška fronta 1915-1917, društvo, razstave, vojna oprema,
izobraževalne ekskurzije
Urška LAZAR, Ustanova "Fundacija Poti miru v Posočju",
Gregorčičeva 8, Kobarid
E-pošta: info@potmiru.si
UČILNICA NA PROSTEM - PRIMER POTI MIRU
Pot miru povezuje območja in ljudi ter bogato kulturno in naravno dediščino
vzdolž nekdanje soške fronte. Fronta je za seboj pustila veliko ostalin. Vojaška
pokopališča, kaverne, strelski jarki, kostnice, kapele, spomeniki, muzeji na
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prostem in druga obeležja predstavljajo pomembno snovno in nesnovno
dediščino evropske zgodovine. Danes so s svojimi pričevanji, občutji in
zgodbami hrbtenica Poti miru od Alp do Jadrana.
Obisk Poti miru, ki obiskovalca popelje po urejenih lokacijah nekdanje soške
fronte v naravi je lahko zanimiv sprehod v zgodovino, omogoča spoznavanje
življenja vojakov in nudi vpogled v takratno vojaško organiziranost. Vse
našteto je osnova za zanimivo didaktično odkritje.
Ključne besede: Pot miru, soška fronta, muzeji na prostem, dediščina
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BELEŽKE - 37. zborovanje Zveze zgodovinskih društev Slovenije

Zgodovina je slastna. Kulturna zgodovina hrane. – 100 let začetka prve
svetovne vojne. 37. zborovanje Zveze zgodovinskih društev Slovenije
ZZDS, Ljubljana, 22. do 24. oktober 2014
Programska knjižica 37. zborovanja ZZDS
Redakcija: mag. Aida Škoro Babič, dr. Branko Šuštar, dr. Dragica Čeč, dr.
Matevž Košir, Gregor Antoličič, Maja Hakl Saje.
Uredila: dr. Branko Šuštar, Maja Hakl Saje
Izdala ZZDS, zanjo dr. Matevž Košir
Fotografiji na platnicah: Praznična malica, 1962, OŠ Bohinjska Bistrica
(Slovenski šolski muzej). Avstro-ogrski vojaki na južno-tirolskem bojišču na
območju pod Ortigaro, 1917 (iz albuma Bruna Faningerja, Muzej novejše
zgodovine Slovenije).
Tisk: Birografika Bori
135 izvodov
Ljubljana 2014
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