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Vabimo vas na redno mesečno predavanje
z naslovom

SLOVENCI IN VPRAŠANJE MEJA MED DRUGO
SVETOVNO VOJNO
Predavanje bo v četrtek, 29. novembra 2018, ob 13. uri
v prvem nadstropju Arhiva Republike Slovenije na Zvezdarski 1 v Ljubljani.
Predaval bo dr. Bojan Godeša.
O vsebini:
Predavanje bo govorilo o problemu združitve slovenskega etničnega ozemlja, t. j. uresničitvi
nacionalnega programa Zedinjene Slovenije (nastal je že v revolucionarnem letu 1848) v času
druge svetovne vojne. Po začetnem šoku po okupaciji in razkosanju so Slovenci vse svoje
upanje stavili na zmago zaveznikov. Pri tem so ob dejstvu, da so bili vsi sosednji narodi v
nasprotnem taboru, računali, da obstaja možnost uresničitve Zedinjene Slovenije. Vendar se
je kmalu izkristaliziralo spoznanje, da bo uresničitev programa Zedinjene Slovenije, predvsem
zaradi mednarodnega političnega razmerja sil v tem delu Evrope, znatno težja, kot so si sprva
predstavljali. Rezultat prizadevanj za Zedinjeno Slovenijo je bila priključitev pretežnega dela
Primorske po vojni, ki ga je izbojevalo odporniško gibanje pod vodstvom KPS(J). Ker druga
svetovna vojna v Evropi ni imela za rezultat radikalnih sprememb družbeno-politične
kartografije, je spremembo zahodne meje po vojni treba v kontekstu evropskega med- in
povojnega razvoja razumeti predvsem kot veliko izjemo.
O predavatelju:
Bojan Godeša je leta 1993 doktoriral na Oddelku za zgodovino Filozofske fakultete v Ljubljani.
Na Inštitutu za novejšo zgodovino se od leta 1987 raziskovalno osredotoča predvsem na
problematiko druge svetovne vojne. Od leta 2008 tudi predava v okviru programa Kulturna
zgodovina na Fakulteti za humanistiko Univerze v Novi Gorici. Leta 1994 je bil na strokovnem
izpopolnjevanju v Centre Nationale de la Recherche Scientifique v Parizu. Objavil je več
monografij: Kdor ni z nami, je proti nam. Slovenski izobraženci med okupatorji, Osvobodilno
fronto in protirevolucionarnim taborom (1995), Slovensko nacionalno vprašanje med drugo
svetovno vojno (2006), skupaj z Ervinom Dolencem Izgubljeni spomin na Antona Korošca
(1999), z Ervinom Dolencem in Alešem Gabričem zbornik virov Slovenska kultura in politika v
Jugoslaviji (1999) ter Čas odločitev. Katoliški tabor in začetek okupacije (2011). Slednja
monografija je bila s strani ARRS leta 2011 izbrana za izjemni dosežek s področja humanistike
ter je prejela nagrado Klio (2012). Bil je urednik in pisec večine gesel o drugi svetovni vojni v
Slovenski kroniki XX. stoletja 1941-1995 (1996) ter eden od avtorjev in urednikov sintetične
monografije Slovenska novejša zgodovina: od programa Zedinjene Slovenije do
mednarodnega priznanja Republike Slovenije 1848-1992 (2005). Sodeloval je pri pisanju
znanstvenega poročila Ključne značilnosti slovenske politike v letih 1929-1955 (1995), ki je
nastalo po naročilu Državnega zbora RS. Sodeloval je pri pisanju poročila slovenskoitalijanske kulturno-zgodovinske komisije in bil član slovensko-avstrijske ter slovensko-hrvaške
zgodovinske komisije. Skupaj z Alešem Gabričem in Božom Repetom je leta 2015 napisal
posebno številko Mladine Druga svetovna vojna – Vojna v Sloveniji.
Vljudno vabljeni!

