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DOLGA POT PRAVIC ŽENSK: PRAVNA
IN POLITIČNA ZGODOVINA ŽENSK NA
SLOVENSKEM ALI ZGODOVINA ŽENSK MED
NORMAMI IN DRUŽBENIMI PRAKSAMI

ČAS (BREZ) ALTERNATIVE

NACIJA IN ŽENSKO DRŽAVLJANSTVO
V 21. STOLETJU

V sedemdesetih letih so si feministične aktivistke in
zgodovinarke prizadevale narediti ženske vidne. Danes
zgodovina spola pojasnjuje, kako in zakaj so moški vladali
ženskam, kakšne značilnosti je imela in ima oblast žensk,
a tudi kakšno in kolikšno moč so ženske črpale iz lastne
reproduktivne sposobnosti. Po več kot štiridesetih letih vse
bolj sistematičnih in poglobljenih ženskih študij spola žensk
ne gre več preučevati kot posamično skupino, temveč kot
pluralen in večobrazen subjekt, vpet v dinamična razmerja
med spoloma in podvržen tako kompetitivnosti kot
solidarnosti. Dosedanje preučevanje mehanizmov moške
prevlade in ženske podrejenosti, pa tudi načinov pridobivanja
samostojnosti in opolnomočenja žensk, je pokazalo,
da sistemi oblasti, ki so proizvajali neenakopravnost
med spoloma in to še vedno počnejo, niso statični in
brezčasni. Zgodovina žensk potrjuje krhkost evolucijske
logike, ki se hrani z dvoumji in dopušča, da se dosežene
pravice in normativni standardi lahko porušijo, ponuja
nam razmisleke o bolj ali manj prefinjenih mehanizmih in
dinamikah nadvlade moškega spola nad ženskim, opremlja
nas s spoznanji o dolgotrajnih odmikih norm od prakse in
o tem, da so se pravni standardi glede političnih in civilnih
pravic žensk spreminjali v času in ne nujno v njihovo korist.
Knjiga Dolga pot pravic žensk: pravna in politična zgodovina
žensk na Slovenskem je izšla v sozaložništvu Znanstvene
založbe FF in založbe Studia humanitatis.

Knjiga z naslovom Čas (brez) alternative – Sociološke in
politološke refleksije Rudija Rizmana obravnava kritično
pomembne družbene probleme, s katerimi se soočata
današnji svet in Slovenija. Poudarjeni so predvsem:
neoliberalizem, globalizacija, civilizacije v dialogu in spopadih, dileme Evropske unije, geopolitična vloga ZDA, človekove
pravice in demokracija, terorizem in vznik varnostne države,
izzivi univerz v 21. stoletju, prispevki družboslovnih velikanov
in dileme slovenske tranzicije v kontekstu državljanskega
prebujanja.
Svetovno odmevna intelektualca sta o knjigi podala zavidljivi
oceni. Noam Chomsky: »Knjiga pokriva izjemen razpon
najpomembnejših področij in že sami naslovi poglavij vabijo
k branju.« Starosta svetovne sociologije Zygmunt Bauman
pa jo je povzel in se o njej izrekel z naslednjimi besedami:
»Rudi Rizman je zadel v polno: kočljiv položaj, v katerem
smo se danes znašli, je posledica odsotnosti alternative
prav v času, ko bi bila ta po splošnem konsenzu bolj nujno
potrebna kot kdajkoli prej v živečem spominu. Kolikor mi
je znano, se do sedaj še nihče ni lotil takšnega izčrpnega
popisa slepih ulic, ki jih je to stanje obrodilo – dilem, ki
kličejo po razrešitvi.«
Knjiga Čas (brez) alternative: Sociološke in politološke refleksije
je izšla v sozaložništvu Znanstvene založbe FF in založbe
Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani.

Predavanje se opira na znanstveno monografijo Zamišljena
mati, v kateri avtorica raziskuje podobo in pomen ženskega
spola v oblikovanju nacionalnih imaginarijev v 20. stoletju.
Študija se osredotoča na sorodnosti in razlike pri vpoklicu
žensk v domoljubje ter produkcijo kolektivnih identitet
v kapitalizmu in socializmu. Na tem predavanju bodo
ugotovitve prenesene v kontekst globalizirane družbe 21.
stoletja. Vprašanje, ki si ga prof. dr. Ksenija Vidmar Horvat
zastavi tokrat, je, ali sodobni narodi v dobi globalnih migracij
za oblikovanje kulturnih in identitetnih skupnosti sploh še
potrebujejo »svoje« ženske ali pa je nemara feminiziranje
migracij sprožilo njihovo »odvečnost«. Na vprašanje bo
odgovorila s pomočjo izbranih primerov iz umetnosti in
medijev ter prek dialoških intervencij s publiko.
Knjiga Zamišljena mati: spol in nacionalizem v kulturi 20.
stoletja je izšla pri Znanstveni založbi FF.
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KRANJSKI DEŽELNI MUZEJ RUDOLFINUM
– PRVA PROFESIONALNA ZNANSTVENA
INSTITUCIJA V LJUBLJANI
V predavanju bo prof. dr. Božidar Jezernik podal kratek
oris nastanka Kranjskega deželnega muzeja do začetka 20.
stoletja. Rudolfinum je bil prva profesionalna znanstvena
institucija v Ljubljani, zato tudi zelo zanimiva za nosilce
politične oblasti, ki so v muzeju videle orodje za legitimiziranje
svojih pogledov in stališč. To se je posebej jasno pokazalo
po kranjskih deželnih volitvah leta 1909, ko se je zmagovita
politična stranka odločno vmešala v kadrovske zadeve
muzeja. Takrat je dotedanji kustos arheolog dr. Walter Šmid,
nekdanji menih, ki je pozneje prestopil med evangeličane in
se celo poročil, »dobil nogo«, s podporo vladajoče stranke
ga je zamenjal muzikolog dr. Josip Mantuani. Ta zamenjava
je sprožila strastno polemiko med političnimi strankami v
deželi, pripeljala pa je tudi do izjemno komičnih dogodkov.
Knjiga Nacionalizacija preteklosti je izšla pri Znanstveni
založbi FF.
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