Znanstvena konferenca
Slovenska pot iz enopartijskega v demokratični sistem / Slovenian way from one-party to
democratic system 1989-1990

Inštitut za novejšo zgodovino v Ljubljani organizira znanstveno konferenco, ki bo potekala 23. in 24.
septembra 2010. Na njej nameravamo prikazati način prehoda Slovenije iz enopartijske v politično
pluralistično urejeno družbo. Prispevki naj bi se torej osredotočili na oblikovanje demokratičnih struktur,
segajo pa v osemdeseta leta, ko so slovenski intelektualci oblikovali zahteve, ki so bile najprej posamično
objavljene v medijih, kasneje združene v jasno izražen politični koncept in program in nato v začetku
devetdesetih že delno realizirane v večstrankarskem parlamentu. Večina idej seveda ni mogla biti
realiziranih v kratkem času, toda ostale so kot dolgoročni načrt oblikovanja slovenske države kot moderne
parlamentarne demokracije zahodnoevropskega tipa.
Pozornost naj bi bila posvečena tudi pogledom izven Slovenije na dogajanje v Sloveniji. Zlasti referenti iz
tujine naj bi pojasnili, koliko so dogajanje v Sloveniji spremljali v jugoslovanskih in tujih državnih
strukturah, kako so ga doživljali tisti intelektualci drugih jugoslovanskih narodov, ki so se prav tako kot
slovenski zavzemali za temeljito preoblikovanje notranjih jugoslovanskih državnih struktur. Težava
ocenjevanja dogajanja v Sloveniji v času Jugoslavije za tujce je bilo vedno dejstvo, da so lahko nanjo
gledali večinoma zgolj skozi prizmo informacij, ki so jih prejemali preko Beograda. Zato bodo referenti
poskušali odgovoriti tudi na dilemo, ali so bili slovenski pogledi na demokratizacijo Slovenije in
Jugoslavije sploh razumljene v smislu, kot so jih pojmovali Slovenci sami.
Konferenca bo potekala v slovenskem, hrvaškem, srbskem in angleškem jeziku. Organizator bo poskrbel
za namestitev referentov v Ljubljani.
Referenti bodo imeli za predstavitev tem približno 15 minut. Da bi več časa namenili razpravi, bi želeli
pred znanstvenim srečanjem natisniti sinopsise prispevkov. Zato po elektronski pošti na naslov
ales.gabric@inz.si pošljite naslov prispevka, približno 10 vrstic sinopsisa, vašo zaposlitev in službeni
naslov ter E-naslov, na katerega želite prejemati obvestila v zvezi z znanstvenim sestankom.

