Javna predstavitev baze
Partnerji projekta Zbiranje podatkov o
vojaških žrtvah 1. svetovne vojne na Slovenskem:

VoJAŠKE ŽrtvE 1. SvETovNE voJNE
NA SLoVENSKEM

Arhiv Republike Slovenije

torek, 13. november 2018

Dolenjski muzej Novo mesto

sejna soba Inštituta za
novejšo zgodovino,
Kongresni trg 1, Ljubljana

Gorenjski muzej Kranj
Inštitut za novejšo zgodovino
Mestni muzej Idrija
Muzej novejše zgodovine Slovenije
Muzej Velenje
Muzejsko društvo Vrhnika
Nadškofijski arhiv Ljubljana
Dr. Renato PodbersiË
Posavski muzej Brežice
Tolminski muzej Tolmin
Ustanova “Fundacija poti miru v PosoËju” Kobarid
Vojaški muzej Slovenske vojske
Zgodovinski arhiv Ljubljana
ZRC SAZU, Zgodovinski inštitut Milka Kosa

Fotografijo Ljubljanskih Žal s spomenikom Kranjskega Janeza hrani
Muzej novejše zgodovine Slovenije.
Fotografijo spomenika Franceta Kralja, padlim v Videm — Dobrepolje,
hrani Marko Štepec.

Ãastni pokrovitelj dogodka je
predsednik Republike Slovenije
Borut Pahor.

program
11:00 — 11:30

predstavitev projekta in
skupne baze vojaških žrtev
Damijan Guštin, direktor Inštituta za novejšo
zgodovino: Uvodni nagovor
Neja Blaj Hribar, Inštitut za novejšo zgodovino:
Predstavitev projekta Projekt Zbiranje
podatkov o vojaških žrtvah 1. svetovne vojne na
Slovenskem in prvi rezultati
Mihael Ojsteršek, Inštitut za novejšo zgodovino:
Analiza zbranih podatkov v bazi vojaških žrtev

11:35 — 12:30

viri in lokalne baze
Petra Svoljšak, Zgodovinski inštitut Milka Kosa
ZRC SAZU: Viri in izzivi

V okviru projekta Zbiranje podatkov o vojaških žrtvah
1. svetovne vojne na Slovenskem, katerega koordinator
je Inštitut za novejšo zgodovino, od pomladi 2015 nastaja
baza vojaških žrtev 1. svetovne vojne, ki je plod dela 16
partnerskih organizacij oziroma posameznikov iz celotne
Slovenije.
Bazo sestavljajo razliËne lokalne baze, ki so jih prispevali
partnerji projekta, ter nekateri že obstojeËi seznami.
Dodani so tudi podatki iz virov, ki so relevantni za celotno
obmoËje današnje Slovenije. Zavedamo se, da baza še ni
popolna, zato se s predstavitvijo projekt ne zakljuËuje,
saj se bo podatke še dopolnjevalo.
Dogodek bo zakljuËila predstavitev zbirateljskih kovancev,
ki jih je ob obeležitvi 100. obletnice konca vojne izdala
Banka Slovenije.

Nataša Budna KodriË, Zgodovinski arhiv
Ljubljana, in Miha Šimac: V prvi svetovni vojni
padli in umrli gorenjski vojaki ter viri v dunajskem
Kriegsarchivu
Mihael UršiË, Fundacija poti miru: Vojaška
pokopališËa iz 1. svetovne vojne v Sloveniji in
baza padlih v Zgornjem PosoËju
Gordana Šövegeš Lipovšek, Pokrajinski arhiv
Maribor: Prišo je glás. Tri tisoË prekmurskih žrtev
velike vojne

12:40 — 13:00

Banka Slovenje: Predstavitev zbirateljskih kovancev
ob 100. obletnici konca 1. svetovne vojne
Direktor oddelka Gotovinsko poslovanje,
Gregor MiklavËiË, in avtor dizajna kovancev
Robert Žvokelj, bosta predstavila zbirateljske
kovance, ki jih je Banka Slovenije izdala ob
100. obletnici konca 1. svetovne vojne.

Dogodek organizira
Inštitut za novejšo zgodovino
Kongresni trg 1, Ljubljana

