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Simpozij Starost – izzivi historičnega raziskovanja bo
potekal v torek, 8. novembra, in sredo, 9. novembra,
v seji sobi Inštituta za novejšo zgodovino.
Simpozij bo potekal v slovenskem jeziku.

Starost –

izzivi historičnega raziskovanja
Simpozij,
Ljubljana 8. in 9. novembra 2016

Kontakt
Inštitut za novejšo zgodovino
Kongresni trg 1
1000 Ljubljana
https://starostsimpozij.wordpress.com/

Na Inštitutu za novejšo zgodovino bo med
8. in 9. novembrom 2016 potekal dvodnevni
znanstveni simpozij o socialno-historičnih
problematikah starosti in staranja. Predavatelji
se bodo posvečali problematikam, kot so
percepcije starosti in staranje skozi čas, skrb
za ostarele in institucionalizirana oskrba skozi
čas, upokojevanje in pokojninski sistemi ter
prizadevanja za aktivno starost.
Simpozij bo potekal v slovenskem jeziku.

Torek, 8. november 2016

Sreda, 9. november 2016

9 – 9.10 Otvoritev posveta:
• Damijan Guštin: Pozdrav direktorja Inštituta za novejšo zgodovino
• Žarko Lazarevič: Uvodni nagovor vodje programskega odbora
konference

9.30 – 11.00
• Andrej Pančur: Družinske in bivanjske razmere starostnikov: analiza
popisa prebivalstva občine Bela Cerkev 1869
• Andrej Studen: Stari, onemogli, neozdravljivo bolni. Nekaj paberkov
iz zgodovine hiralnice Vojnik (1892-1959)
• Marta Rendla: Razvoj domov za stare ljudi v času socializma v
Sloveniji

9.10 – 11.15
• Dragica Čeč: Percepcije in izkušnje starosti med nižjimi družbeni sloji
v prvi polovici 19. stoletja
• Milan Ambrož: Družbena konstrukcija starosti med starejšimi in
mlajšimi v Sloveniji in na Hrvaškem
• Jana Mali: Medgeneracijska dimenzija dolgotrajne oskrbe
• Mojca Ramšak: Starost v pohorski pravljični prozi
• Katja Mihurko Poniž: “Rajši ‘stara devica’, nego nesrečna ženica”:
podobe starejših žensk v delih zgodnjih slovenskih pisateljic
Diskusija
11.15 – 11.30 Odmor
11.30 –13.30
• Alenka Kačičnik Gabrič: Preživitkarske pogodbe kot garancija za
starost
• Meta Remec: Začetki pokojninskega zavarovanja kmetov: od
prevžitka do zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju
• Marija Počivavšek: V (varno) starost brez penzije
• Bojan Balkovec: Delavka in delavec se starata
• Aleksander Lorenčič: Medgeneracijska solidarnost na primeru
slovenskega pokojninskega sistema

Diskusija
10.30 –11.00 Odmor
11.30 – 13.15
• Dunja Dobaja: Delovanje Društva državnih upokojencev za
Dravsko banovino v Ljubljani v letih 1936–1941
• Mojca Šorn: »Nikakor ne smemo pozabiti na naše
upokojence«. Odnos med zaposlenimi v Dekorativni in Pletenini
ter njihovimi upokojenci
• Željko Oset: Starostno upokojevanje v slovenski akademski
skupnosti: od ustanovitve Univerze v Ljubljani do ZUJF-A
• Dušana Findeisen: Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje
– oranje in utrjevanje poti k družbeno zaznani in prepoznani dejavni
starosti
Diskusija
13.30

Kosilo za predavatelje

Diskusija
14.00 Kosilo za predavatelje

PROGRAM torek

PROGRAM sreda

