Program

Vabilo
Spoštovani,
vabimo vas na jesensko šolo z naslovom TOTALITARIZEM SKOZI 20. STOLETJE: ZGODOVINSKI,
DRUŽBENI, HUMANISTIČNI IN PRAVNI VIDIKI, Slovenija po treh totalitarizmih, ki jo organizira
Fakulteta za slovenske in mednarodne študije Nove univerze skupaj z Evropsko pravno fakulteto Nove
univerze in Fakulteto za državne in evropske študije Nove univerze.
Jesenska šola bo potekala od 14. do 18. septembra 2020 preko spletne aplikacije Zoom.
Rok za prijavo: 4. 9. 2020 oz. do zasedbe prostih mest, zato priporočamo zgodnjo prijavo.
Prijavo pošljite na naslov: referat@fsms.nova-uni.si.
Na podlagi aktivne udeležbe bodo udeleženci prejeli kreditne točke v višini enega izbirnega predmeta.

Vabljeni!

Program
Totalitarizem je zagotovo eden od tistih fenomenov 20. stoletja, h kateremu ni mogoče pristopiti
enoznačno. Za razumevanje njegove razsežnosti v zgodovinski situaciji preteklega stoletja je zato nujen
interdisciplinarni pristop. Totalitarizmi kot nasledki političnih ideologij so bili pretežno obravnavani s
stališča ideološke kritike, hkrati pa se postavlja vprašanje, kako je totalitarno nasilje opredelilo
humanost in individualnost človeka kot posameznika in skupnosti.
...................................................................................................................................................................
Ponedeljek, 14. 9. • 16:00 – 20:00
ZGODOVINSKI VIDIK
Slovenci smo bili v 20. stoletju deležni dveh svetovnih spopadov in treh totalitarističnih režimov:
fašizma, nacizma in komunizma. Zgodovinski vidik nas izziva, da se spoprimemo z vprašanjem, kako je
mogoče razumeti tri totalitarne režime v bivanju enega naroda. S področja zgodovine bomo tako
preučevali in prevpraševali totalitarizem v treh segmentih: nasilje fašizma in nacizma z okupacijo ter
revolucionarno komunistično nasilje.
1. del (16:00 – 17:30)
IZVOR SLOVENSKEGA TOTALITARIZMA
• dr. Jože Možina
2. del (18:00 – 20.00)
TOTALITARIZMI NA SLOVENSKEM: ENOTNI V RAZLIČNOSTI?!
• dr. Renato Podberšič
..................................................................................................................................................................
Torek, 15.9. • 16:00 – 20:00
DRUŽBOSLOVNI VIDIK
Razpravljanje v družboslovnem sklopu se bo najprej zadržalo ob vprašanju: kaj torej sploh označujemo
s »totalitarnim« in ko govorimo o »izvorih« totalitarizma? In kakšni so družbeni nasledki? Je
etnonacionalizem morda podaljšek totalitarizma?
1. del (16:00 – 17:30)
DOBA TOTALNE KONTROLE: TOTALITARIZAM I TEHNOSFERA
• dr. Žarko Paić (HR)
2. del (18:00 – 20.00)
GOVORICE TOTALITARIZMA
• dr. Bernard Nežmah
..........................................................................................................................................................

Program
Sreda, 16:9. • 16.00 – 20:00
HUMANISTIČNI VIDIK
Humanistično razumevanje totalitarizma se najneposredneje oblikuje na podlagi pričevanj žrtev
totalitarizma. Pričevanje namreč samo po sebi izraža smisel humanosti, ki ga totalitaristično nasilje
zastre in tudi stre. Prevpraševali bomo, ali naj se totalitarizem obravnava zgolj kot družbeni pojav, ali
njegovo pojavljanje še bolj temeljno zadeva humanost samo?
1. del (16:00 – 17:30)
TOTALITARIUM
• dr. Dean Komel
2. del (18:00 – 20.00)
TOTALITARNA IZKUŠNJA IN PRIČEVANJE
• dr. Manca Erzetič
.........................................................................................................................................................
Četrtek, 17.9. • 16.00 – 20.00
PRAVNI VIDIK
V sklopu pravnega vidika bo tema oprta na vprašanje, kakšna je pravna definicija totalitarizma? Kako
razložiti totalitarizem kot pravno in brezpravno stanje? Obravnavali bomo probleme kot so
rehabilitacije žrtev totalitarističnega nasilja in preostajanje vprašanja o zločinu; vprašanja medvojnih
in povojnih pobojev; vprašanje rehabilitacije Golootočanov …
1. del (16:00 – 17:30)
VARSTVO ČLOVEKOVEGA DOSTOJANSTVA KOT ZADNJA OBRAMBA ZOPER TOTALITARIZME
• dr. Jernej Letnar Černič
2. del (18:00 – 20:00)
REHABILITACIJA ŽRTEV TOTALITARISTIČNEGA NASILJA: VPRAŠANJE ETIKE ALI PRAVA
• dr. Urška Lampe
......................................................................................................................................................
Petek, 18.9. • 16.00 – 20.00
OKROGLA MIZA S PRIČEVALCI PREŽIVELIH TOTALITARIZMOV

Profesorji
dr. JOŽE MOŽINA
Dr. Jože Možina je doktor znanosti s področja zgodovine, avtor številnih člankov in monografij o
polpretekli zgodovini, novinar, režiser, voditelj in urednik mnogih znanih dokumentarnih oddaj na
RTV SLO (Intervju, Pričevalci …). Ukvarjanje s temno platjo slovenske polpretekle zgodovine in
razkrivanje vojnih in povojnih zločinov je avtor zabeležil v knjigah, ki so večkrat ponatisnjene.
dr. RENATO PODBERŠIČ
Dr. Renato Podberšič je doktor znanosti s področja zgodovine, avtor monografij, ki se podrobneje
ukvarjajo s prvo in drugo svetovno vojno ter povojnim stanjem na Slovenskem. Zaposlen je v
Študijskem centru za narodno spravo in kot predavatelj na FH UNG.
dr. ŽARKO PAIĆ (HR)
Dr. Žarko Paić (HR) je doktor znanosti s področja sociologije, filozof, politolog, glavni in odgovorni
urednik časopisa Tvrđa, član uredniških odborov Europski glasnik in Art-e-fakt, prevajalec, avtor
številnih knjig in znanstvenih člankov s področja sodobne umetnosti; predava na Studiju modnog
dizajna Tekstilno-tehnološke fakultete v Zagrebu in na zagrebški Akademiji likovnih umjetnosti.
dr. BERNARD NEŽMAH
Dr. Bernard Nežmah je doktor znanosti s področja sociologije, glavni urednik, kolumnist in novinar
Mladine, komentator na RTV Slovenija, znanstveni sodelavec Inštituta Nove revije. Predava na
Filozofski fakulteti in Fakulteti za medije v Ljubljani.
dr. DEAN KOMEL
Dr. Dean Komel je doktor znanosti s področja filozofije, redni profesor na Oddelku za filozofijo
Filozofske fakultete UL, raziskovalni vodja Inštituta Nove revije, avtor številnih znanstvenih člankov
in monografij, ki zadevajo fenomenologijo, hermenevtiko, sodobno filozofijo, filozofijo kulture itd.;
organizator mednarodnih konferenc, simpozijev, okroglih miz; član organizacijskega sveta Svetovnega
fenomenološkega društva in predsednik slovenskega fenomenološkega društva.

Profesorji
dr. MANCA ERZETIČ
Dr. Manca Erzetič je doktorica znanosti s področja filozofije, avtorica več znanstvenih člankov,
prejemnica mednarodnih nagrad s področja literature in kulture, zaposlena je kot prodekanja
Fakultete za slovenske in mednarodne študije Nove univerze; znanstvena raziskovalka na Inštitutu
Nove revije; predava na Fakulteti za slovenske in mednarodne študije Nove univerze.
dr. JERNEJ LETNAR ČERNIČ
Dr. Jernej Letnar Černič je doktor znanosti s področja prava, dekan Evropske pravne fakultete Nove
univerze, predava tudi na Fakulteti za državne in evropske študije NU, vodja znanstvenih projektov,
avtor številnih znanstvenih člankov in monografij s področja prava in etike, posebno vprašanj glede
prava človekovih pravic, ustavnega in mednarodnega prava…
dr. URŠKA LAMPE
Dr. Urška Lampe je doktorica znanosti s področja zgodovine, sodelovala je na več mednarodnih
konferencah, ukvarja se z vojaško in diplomatsko zgodovino ter pravnim in humanitarnim vidikom;
bila je vodja podoktorskega projekta, je štipendistka projekta Marie Skłodowska-Curie in urednica
znanstvene revije Acta histriae in Annales Series historia et sociologia; predava na Fakulteti za
slovenske in mednarodne študije Nove univerze.

Prijava in informacije
Kotizacija znaša 100,00 EUR (z vključenim DDV) in se poravna ob prijavi.
Jesenska šola se bo izvajala preko spletne aplikacije Zoom. Izvedba jesenske šole je pogojena z
zadostnim številom prijavljenih, prav tako je določeno maksimalno število udeležencev jesenske šole.
Na podlagi aktivne udeležbe bodo udeleženci prejeli kreditne točke v višini enega izbirnega predmeta.
Jesenska šola ni namenjena le študentkam in študentom Nove univerze, temveč tudi študentkam in
študentom drugih sorodnih študijskih področij. Poleg študentov so na jesensko šolo vabljeni tudi
diplomantke in diplomanti.
Prijavo pošljite na elektronski naslov referat@fsms.nova-uni.si ali na naslov: Fakulteta za slovenske
in mednarodne študije Nove Univerze, Mestni trg 23, 1000 Ljubljana.
Skrajni rok za prijavo je 4. september 2020 oz. do zasedbe prostih mest, zato priporočamo zgodnjo
prijavo.

Prijavnica na Jesensko šolo:
TOTALITARIZEM SKOZI 20. STOLETJE:
ZGODOVINSKI, DRUŽBENI, HUMANISTIČNI IN
PRAVNI VIDIKI, Slovenija po treh totalitarizmih
14. - 18. september 2020
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