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Dr. Darko Strajn, Pedagoski institut 

Kako razumeti itudentska 
gibania? 

Maja in junija I. 2008 se spominjamo stiridesete 
obletnice dogodkov leta 1968, 0 katerih je vsak 
sodobni medijski uporabnik vsaj nekaj ze slisal, 
eeprav bi tezko rekli, da vsakdo zares ve, kaj se je 
takrat dogajalo - kot navsezadnje vsakdo tudi ena
ko ve in hkrati ne ve za veliko drugih zgodovinskih 
dogajanj, a 0 letu 1968 je tudi nevednost drugaena 
kot v drugih primerih. Regis Debray je ob deseti 
obletnici pariskega leta 1968 v kritienem eseju izre
kel ugotovitev, ki bi jo lahko ponavljali ob vsaki 
okrogli obletnici prelomnega leta ne samo v Franci
ji, ampak tudi povsod drugje, kjer je v tem v vee per 
gledih prelomnem letu druge polovice 20. stoletja 
kulminiralo tudi presenetljivo studentsko gibanje: 
,Uradne proslave, ki jih je omogoeila deseta oblet
nica maja 68 - televizije, radii, magazini, easopisi, 
revije, filmi itn. - so v goreenosti in eustvih zbrale 
vse, ki imajo v tej dezeli ime, avtoriteto, odlikova
nje. Od levice do desnice so veerajsnji sovrazniki 
jutrisnji prijatelji<. (Debray. 1978: 9) K temu pa bi 
lahko dodali, da se ob proslavljanju ali kakrsnem 
koli ze ,romantienem, spominjanju na obletnico 
studentske revolucije vedno najde kak ,Debray., 
kak disonanten glas, kritiena prikazen, najpogo
steje sam nekdanji akter v gibanjih, ki opozori na 
to, da so studentska gibanja pravzaprav vzniknila 
iz razcepov, konfliktov in dilem svojega easa. To 
pa pomeni, da teh gibanj ni mogoee preprosto, 
kajpak 5 tem, da jim ,oprostimo nekaj mladostnih 
pretiravanj., postaviti v zgodovino, skonstruirano 
v pogledu nazaj z gledisea rezultata zgodovine, s 
katerim smo ali moramo biti zadovoljni ali nezader 
voljni. Ce mislimo na kaj vee kot na popularne ever 
kacije I. 1968 z vso domnevno nostalgijo po hipijih, 
flower power, seksualni revoluciji, rockgodbi in po 
uvozenih vzhodnjaskih dobrinah (od marihuane do 
nirvane), je mogoee reei, da se je v sestdesetih in 
sedemdesetih letih nedvomno zgodilo presenet
Ijivo in prelomno druzbeno gibanje, ki je oznaeilo 
novejso zgodovino. Kako prelomno je to gibanje 
zares bilo, kako bi ga najustrezneje opredelili, kako 
bi ga pray razumeli ... , pa niti 40 let po vrhuncu der 
gajanj leta 1968 pravzaprav ni jasno. Vsaj ne tako, 

Slika I: Siovenska rockovska skupina Buldozerji: lP Pljuni istini 
u oci. Plosca, ki je izsla leta 1975 in pastala kmalu kultna, je 
no drugi strani zaradi socialnega naboja besedil, zapetih v 

srbohrvoscini, povzroCila val pritiskov in grozenj pri oblasteh. 
(Fotaarhiv: M estni muzej Ljubljana) 

kot je jasno, denimo, kaj je pomenilo I. 1848, ki je 
trdno doloeilo pojem naroda v evropsko kolektivno 
pamet in nespamet. 

Polilicno gibanie 
V mnoiicni kulluri 

Vprasanje 0 prvih in zadnjih vzrokih za student
ska (pa dodajmo: in sirse mladinska in nato alter
nativna) gibanja ostaja tudi dandanes odprto; mor
da se zaradi vmesnega easa in dogajanj v njem 
postavlja nekoliko drugaee, kot se je neposredno 
ob dogajanjih. Element samoizprasevanja osmislu 
in razseznostih v samih gibanjih je bil zelo navzoe; 
zdaj se zdi, da smo zmozni dati precej opisne od
govore in razlage, ki nikoli ne morejo zajeti vseh 
razseznosti in zapletenih razmerij tistega easa. V 
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razlicnih druzboslovnih teorijah je ta cas kar precej 
soglasno sprejeto oznacen kot vrhunec industrijske 
druzbe in modernizma in hkrati kot zacetek postin
dustrijske druzbe ter postmodernega obdobja. Opis
no torej lahko recemo, da je najsirsi okvir gibanj 
mogoce opredeliti v kulturnopoliticnih terminih, 
h katerim je treba primisliti se gospodarska in 50-

cialna dejstva. Vsekakor pa ne smemo pozabiti se 
na okoliscine vse bolj mnozicnega visokosolskega 
izobrazevanja.' Predhodne filozofsko obarvane 
opredelitve sveta, kakrsen je nastal po drugi svetov
ni vojni, so nakazale prihajajoCi upor. Zapisane so 
bile predvsem v besedilih vrste eksistencialisticnih 
filozofov in v besedilih kriticne teorije, znane tudi 
kot teorija frankfurtske sole, ki je bila, med dru
gim ob Sartrovih idejah, ena od teoretskih podlag 
za ,situacionisticno internacionalo,. Programska 
besedila tega ne pray sirokega, a neverjetno vpliv
neg a kulturnopoliticnega gibanja so opredeljevala 
in hkrati obracunavala 5 tako imenovano druzbo 
spektakla: .Spektakel sovpada 5 trenutkom, ko 
blago doseze totalno kolonizacijo druzbenega ziv
Ijenja. Ne sarno da zveza z blagom postane vidna, 
vse, kar vidimo, je blago: svet, ki ga gledaf!lo, je 
svetblaga., (Debord. 1999 [1967]. 43-44) Cetudi 
je porabniska druzba postala prevladujoci model 
v vseh urbaniziranih dezelah, lahko stejemo to 
kriticno reakcijo ob njenem zacetnem razcvetu 
v mnozicnih druzbenih gibanjih za nenehen iz~ir 
dvoma 0 ustreznosti stvarnosti take druzbe.2 Ze 
pred protestnim vrhuncem na pomlad 1968 se je 
v druzbenih gibanjih, ki so vkljucevala kritiko in 
zavracanje moralnih ter kulturnih kodov .vladajoce 
ideologije', oblikovala vrsta tezenj po vsakovrstnih 
.osvoboditvah,. Tako kot pri mnogih tovrstnih gi
banjih v preteklosti (npr. ob koncu 19. stoletja ali 
v >oorih. dvajsetih letih prejsnjega stoletja), se je v 
sestdesetih letih kazala nagnjenost k ,preizkusanju 
alternativnih svobodnih oblik zivljenja ' (Bock. 
1976: 257) To velja za sirsa mladinska druzbena 
gibanja v razvitih drzavah na obeh straneh takratne 
zelezne zavese. Lahko bi rekli, da so studentska 
gibanja 5 svojo politic no prebojnostjo naredila te 
moraine, socialne, kulturne in sprva manj opazno 
na prvi pogled tudi ekonomske tektonske premike 

za bolj vidne. Ce se v tern okviru ne ukvarjamo 
z vsemi mnogimi konkretnimi okoliscinami, kot 
so bile medijsko navzoca mora vietnamske vojne, 
obujanje spomina na politicna gibanja preteklosti 
(utopizem, anarhizem, trockizem, itn.) in nastajanje 
alternativnih gibanj (ekoloska gibanja, feminizem, 
nove pedagoske zamisli, antipsihiatrija itn.) , lahko 
recemo, da so studentska gibanja sestdesetih in 
sedemdesetih let udarila trajen pecat prejsnjemu 
stoletju. Seveda so marsikatere zahteve in poante 
gibanj izgubile aktualnost, vecina pa jih je danes 
hote ali nehote pozabljenih, potlacenih ali - zara
di ohranjene .subverzivnosti. - marginaliziranih 
in preinterpretiranih. Tako je, denimo, v ,splosno 
sprejemljivi romanticni inacici. skoraj povsem za
brisano dejstvo, da so studentska gibanja tistega 
casa poganjale pray nic prikrito levicarske ideje, 
ki jih zdruzuje pojem nove levice. Pri tern naj brez 
obsirnih razlag zatrdimo, da je pray nova levica 
razvila pomembno kritiko sovjetskega tipa socia
liz rna in 5 tern oblikovala kljucne koncepte, ki so 
ucinkovali v politicnih praksah dvajset let pozneje. 
Veliko bolj razprsen in dolgorocen pa je bil vpliv 
studentskih in mladinskih gibanj na siroki spekter 
vsakdanjega zivljenja, na diferenciranje zivljenjskih 
slogov, na razmerja med druzbenimi skupinami in 

Slika 2: Siudeniske demanslracije 20. mojo 1971 . prali vsem 

neprovilnostim v nasi dru.i:bi«, ki so bile prepovedane: no plo
ka tu pise Osvobodile Sturma, osvobodite Mijonovico, pred 
Univerzo v Ljubljani. Marian Sturm ie bil oreliran (in kmolu tudi 
izpu5cen) no Koroskem zaradi akcije za dvojezicne napise, 
Vladimir Mijonovic po v Beogradu zaradi izida krilicnega 

casopiso Frontesterion in ie bil obsojen no leto dni zaporo. 
(Falaorhiv: Meslni muzej ljubljana, 1010: Lore Veselic) 

Strojen prikal pomembnih studentskih gibanj po svetu sem napisal I. 1973 v posebnem poglavju svoje diplomske naloge na Fitozofski fakulteti. 
Pogli!!1vje iz te naJoge je bilo objavljeno 24 let pozneje v revi]i D ialogi (Strajn. 1997.) 

2 Verjetno se nikoli poprej v zgodovini niso intelektualni proizvodi proniknili tako siroko med mnofifno obfinstvo kot v tern tasu; vsekakor so temu botre
vali vse bolj mnofitno izobraf evanJe, skokovit razvoj medijev in podaljsevanje . prostega tasa". Sestdeseta leta bi torej lahko steli za tas, v katerem se je 
f e izoblikoval tip dru!be, k l 9a Je vrsta vodilnih sodologov (Bourdieu, Giddens, Beck) nekoliko pozneje poimenovala refleksivna drufba. Oanes sieer vr
sta analitikov (Giroux, Spring , U essmann, Laval , M artueelli , 'zitek ... J opozarja na sodobne retrogradne procese v mnofifni kulturi, ki ob zasitenosti me
dijskega prostora in ob . tehnokratskih. pritiskih na izobraf evalne sistem e pravzaprav proizvaJajo antiintelektualne utinke, depolitlzlIcijo in nivelizacijo. 

tJti·ili.lili~'i:I" i1;i1 •• i", • 
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nazadnje na vso mnozicno kulturo. V tem pogledu 
so gibanja prispevala simbolne impulze za obliko
vanje novih vzorcev za proizvajanje druzbenih vlog 
posameznikov in za pluralizacijo zivljenjskih slogov 
v nastajajoci postmoderni druzbi, temeljeci na hi
trem tehnoloskem razvoju. To nastajajoco novo 
obliko druzbe so ze takrat zaeenjali poimenovati 
za medijsko ali informacijsko. 

Levicarii pod socializmom 

Ne oziraje se na to, kako danes kdo razume 
dogajanja v tistem easu v Sioveniji in tudi v tedanji 
federalni Jugoslaviji, lahko zanesljivo trdimo, da 
so bila studentska gibanja eno tistih svetovnih do
gajanj, v katerih je bila Siovenija vidno udelezena 
pretezno na enaki ravni kot takratne razvite dezele. 
Siovensko studentsko gibanje je v primerjavi z dru
gimi gotovo imelo nekaj svojih znacilnosti in poseb
nosti. Toda od tu naprej se med sa mimi nekdanjimi 
akterji teh gibanj, med zgodovinarji in nazadnje med 
druzboslovci in politiki ne bi bilo mogoce zediniti 
glede doloeitve pomenov in ueinkov studentskih 
gibanj. Tak poskus bi vsekakor izredno oteZila tudi 
vecrazseznost gibanja, ki jo hitro uzremo, takoj 
ko se spustimo v proueevanje dogodkov in dej
stev, ki so bila z njimi povezana. Naj se poudari
mo, da je bilo nase studentsko gibanje eno izmed 
bolj intenzivnih in vztrajnih med studentskimi gi
banji v takratnih socialistienih dezelah, a ni bilo 
delezno tako brutalnih oblastniskih obracunov 
kot npr. gibanji na Poljskem in Ceskoslovaskem, 
ki pa sta bili tudi bolj prepleteni z delavskimi ter 
sirsimi drzavljanskimi nemiri. Jugoslovansko 
oblastno obraeunavanje z upornimi studenti se 
je omejilo na nekaj policijskih akcij ter zapornih 
kazni in pogojnih obsodb po takratni kazenski za
konodaji, ki je opredeljevala razlicna dejanja proti 
"ustavnemu redw<, ali pa dejanja , ki so pomenila 
"sovrazno propagando. in "vznemirjanje javno
sti<.3 Pri vsem tem je, kar velja za vse evropske 
socialistiene dezele, zanimivo to, da so bila tudi 
"tostran. zelezne zavese studentska gibanja, po 
medijskih virih in zapisih vodilnih predstavnikov 
gibanj sodec, politicno opredeljena podobno kot 
studentska gibanja na Zahodu, torej leviearsko. 

Verjetno je to najpomembnejsi razlog med vsemi 
drugimi razlogi, zaradi katerih je studentsko giba
nje v Sioveniji bodisi nekoliko .pozabljeno. bodisi 
zamolcevano ali tudi omalovazevano in podcenje
vano. Zaradi te kozmopolitske poteze studentskega 
gibanja namrec ni pray lahko zaertati niza dogajanj 
in stalise, ki vodijo do nacionalne osamosvojitve 
Siovenije. Skratka, slovensko studentsko gibanje 
v zanazajski konstrukciji zgodovine z nacionalno 
(osamosvojitveno) dominanto nekako ne "funkcio
nira', eeprav pa bi z nekaj vee truda nemara kdo Ie 
lahko nasel v bolj kulturno obarvanem delovanju 
gibanja tudi nekaj narodno konstitutivnih elemen
tov in poudarkov. Kar lepo stevilo dogodkov v zvezi 
5 slovenskima manjsinama v Avstriji in Italiji pa 
vendarle priea 0 tem, da slovensko studentsko gi
banje ni bilo imuno na narodno vprasanje. Kako 5 

politicnega ali ideoloskega stalisea pogledano, stva
ri v zgodovini pac niso tako enostavno doloeljive, 
kot se zdi v tisti nivelizirajoei (retoricni, ideoloski) 
gesti, ki doloei .napacno preteklost. nasproti 
"dosezkom sedanjosti., je potemtakem mogoce 
pokazati pray na primeru studentskih gibanj. V 
sirsem pogledu se nam soocenje studentskih gi
banj 5 takratnimi vladajoCimi strukturami lahko 
pojasni v luci naslednje Giddensove ugotovitve: 
.Paradoksno se je drzavni socializem, ki je same
ga sebe videl kot najvaznejso revolucionarno silo 
v zgodovini, izkazal za veliko bolj naklonjenega 
tradiciji, kot se je kapitalizem«. (Giddens. 1996: 51) 

Slika 3: Studentske demonstrocije proti hrupu no Askercevi 
14. aprilo 1971. Prva vrsta koraka. N o fotografiji so z desne 

proti levi prepoznavni: Milan Jesih, Duson Rogel j, Maria n 
Vilez, Andrej Medved, Brane eerie, Bogdan Grodisnik, 
Jasa Ziabec, Brane Gradisnik. Baris Vuk, Jili Bezlaj, Tamo 

Podgornik, Duson Plut, Uros Gabrijeleie. (Fotoarhiv: Mestni 

muzej ljubljana, foto: Za re Veselie) 

Seveda pa posamezni aktivisti nismo us!! nadzoru tajnih varnostnih s luzb. 0 tej razseznosti sem objavil nekaj zapisov v reviji MJadina v osemdesetih 
letih 20. stol. , pri cemer - v nasprotj u S sedanjo demonizacijo komunizma vsevprek - Iahko dokazlj ivo trdimo, daje yes ta nadzor postajal desorientiran 
in neuCinkovit. Hkrati naj opozorim, da se je pray v ~tudentskem gibanj u odvil preskok od nekdanjega disidentstva, herojskega , a tal neucinkovitega 
izzivanja refima z ' resnico., k j avnemu delovanj u s sklicevanjem na zakonite pravice in svobo~cine in izrecno brez strahu pred taj nim nadzorom. Ta 
.slog. delovanja je pozneje postal poglavitna poteza gibanj civilne druzbe. 

• ji·iti.l1ji~"i:I'·fI;II •• M,' 
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Potemtakem lahko recemo, da so bila studentska 
gibanja v socialisticnih drZavah dejavniki moder
nizacije, ki se ji je takrat navidezno dobro utrjeni 
socializem pravzaprav upiral veliko bolj krcevito 
kot konservativne politicne in gospodarske stru
kture na Zahodu. V nasih medijih iz tistega casa je 
dokumentirano veliko reakcij uradnih ter lojalnih 
novinarskih reakcij na pojav studentskega gibanja 
in na stalisea, ki so bila zapisana v studentskem 
tisku, na letakih in transparentih. Ti odzivi so nihali 
med pokroviteljskimi paternalistienimi ugotovit
vami 0 mladostni zagnanosti ter nestrpnosti in 
med ostrejsimi anatemami, ki so bile izrecene in 
zapisane v "trdih, ideoloskih terminih, pri eemer 
se lahko strinjamo z Jaso Zlobeem, da so v Zvezi 
komunistov v studentskih gibanjih zaznali napoved 
takrat se nezamisljivega svojega konea: "Partijske 
strukture so imele popolnoma pray, ko so nam 
nekaternikom ocitale, da smo anarholiberalci, da 
partija brez demokraticnega eentralizma ni vee 
partija, da razkrajamo partijsko monolitnost. Res 
smo jo razkrajali, oziroma bolje receno, bili smo 
simptom casa, ki je to monolitnost razkril kot 
prezivelo in okostenelo, saj ni ne mogla ne znala 
vec odgovarjati na vprasanja novega casaK. (Zlo
bee, v: lIieh. 1986: 16) 4 Gotovo pa te zaostritve na 
ideoloski fronti ne izcrpajo vseh vidikov nasega 
studentskega gibanja, saj se je to veliko ukvarjalo z 

Slika 4. Siudeniske demonstracije proti hrupu no Askercevi 
ul ici aprila 1971 . Govori Josa Zlobec. Poleg njego Brane 

Gradilnik. Ifotaorhiv: Mestni muze j Ljubljana, fata: Zore 
Veselicl 

vprasanji lastne organizacije, vsakdanjih social nih 
problemov studentov, 5 problemi univerzitetnega 
studija, 5 problematiko narodnih manjsin in go
tovo navsezadnje tudi 5 sirokim spektrom (sub) 
kulturnih dejavnosti. Vse to lahko razberemo iz 
konkretnih dogajanj, ki so se z nekaj prekinitvami 
vrstila v letih od 1968 do 1974 in so delno dokaj do
bro dokumentirana v zborniku Kskupine avtorjevK 
(1982). Pa poglejmo ta dogajanja v strnjenem ko
mentiranem hitrem pregledu. 

Zgodbe Skupnosti itudentoy 

Kot povsod po svetu, kjer so se soocili 5 student
skimi gibanji, je tudi v Sioveniji - takrat predvsem 
v Ljubljani, ki je bila edino slovensko univerzitetno 
sredisce - v sestdesetih letih pred sa mimi dogodki 
1968 ze potekala vrsta dejavnosti, ki bi jih lahko 
oznacili kot predpripravo na gibanje. Gotovo bo 
obdobje sestdesetih let se pred izbruhom student
skih gibanj treba zgodovinarsko bolj raziskati, saj 
gre za cas, ko je bila Jugoslavija povsem odprta 
za informacije 5 sveta, mladi Ijudje so vse bolj po
tovali v tujino ipd. Verjetno pa je kot poglavitne 
predpriprave treba steti posamezna kulturna in 
umetniska dogajanja (npr. rilZstavo in katalog gru
pe OHO), nekatera provokativna Iiterarna dejanja 
v casopisu Tribuna, pa tudi generacijsko obarvana 
pisanja v Mladini. Kljucni dogodki leta 1968 so se 
zgodili 5. junija in v dneh po tem, ko so Ijubljanski 
studentje solidarno demonstrirali zaradi dogodkov 
v Beogradu (spopada demonstrantov 5 policijo) in 
organizirali zborovanje v jedilnici studentskega na
selja. Udelezili so se ga tudi vidni republiski funk
cionarji, pri cemer je prevladujoci ton studentskih 
nastopov mogoce malce poenostavljeno oprede
Iiti kot ocitke socializmu, da ni izpolnil svojih obljub. 
Poglavitni dosezek slovenskega leta 1968 je, ka
jpak poleg za socializem ne pray obicajnih javnih 
demonstracij, treba videti v spremembah, ki so jih 
izpeljali v studentski organizaciji. Vsekakor je bil 
zanimiv znak izstop slovenske zveze studentov iz 
jugoslovanske studentske zveze. Ta izstop sieer 
nikoli ni bil povsem zares izpeljan, vendar pa je to 
bil mocan znak nezadovoljstva studentov 5 trans
misijsko vlogo organizacije v razmerju z vladajoco 

Upostevaje leta lzida knjige, iz katere Jt! VIet ta dtat, je jasno vidno, da sredi osemdesetih let cenzura tllko rekoe ie ni v~ delovala. Hkrati naj pripom
nim , da sma tovrstna k ritlo!:na opafi!lnja zapisovll ii tudi ie v zgodnjih sedemdesetih letih (zlasti v Uudentski Tribuni po letu 1970). Tudi zaradi takih 
fragmentov, k i prifajo 0 dovolj odkritemjavnem upiranju . sistemu',je m ogoce prepricljivo zavrniti m noge danasnje pisee, ki so sJepi Z<'J notranJo evolu
cijo socializma , ki se je z vzponi in padci . mehcal. vse do svojege konca. Frencek Bohanec Je v (Jvodni besedi k tej knjigi s stal!!ica starej~e generacije 
ugotovi] , da so .( ... ) mladostnl nemiri nastali v socialisticni drufbeni ureditvl In imajo speciflcne lastnostl: vkljucili so se v dru!beni tok kot ustva rjalni 
clen vizij drugecnega sveta •. 

• 



Kako razumeti $tudentska gibanja? 

Slika 5: Uvod v zasedbo Filozofske fakullele v liubljani 

8. mojo 1971 . Mika je slopila v proslore Filozofske fakultele 
in zaplenilo pia kate no ponoju, med kolerimi je bil ludi napis 
Franko Adamo: Siudenlje, nopoci] je cas gverile, uprimo 

se ovtoritarizmu in porojajocemu se kapilalizmu! Milico je 

aretirala Adomo zunoj proslorov fakullele, 5 fakultete po je 
odpeljala no zaslisanje Dorko Slrajna. V ozadju dogodek 

opazuje Zdenko Kodric KoeL (Fotoarhiv: Mestni muzej Ljub
ljana, folo: Zare Veselic) 

Zvezo komunistov. Na drugi strani bi bilo pretirano 
trditi, da je zaradi tega ,izstopa, mogoce studentsko 
gibanje brez ostanka steti V ,osamosvojitveno 
zgodbo., tako kot ga je mogoce steti V slovensko 
zgodbo demokratizacije druzbe. ,Izstop' iz Zveze 
studentov Jugoslavije je bil namrec prvi korak k 
temeljitemu prestrukturiranju studentske organi
zacije. Ta se je preimenovala V Skupnost studentov, 
za svoje clanice in clane pa je stela vsakogar, ki je 
imel veljavni indeks. Tega ob sprejetju na univerzo 
prejme vsak vpisani student. Skupnost studentov 
je bila po svoji obliki in nacinih delovanja, kakrsne 
je postopno razvila V letih, dokler je obstajala 
(namrec do leta 1974, ko so jo z ukrepi »od zgoraj. 
inkorporirali V Zvezo socialisticne mladine), pred
hodnica poznejsih gibanj civilne druzbe v osemde
setih letih.5 Najpomembnejsi element organizira
nosti skupnosti studentov je izrazala klavzula, ki je 
omogocala samoorganizacijo studentskih sku pin 
za poljubno delovanje. Ce se je v letih 1969 in del 
1970 zdelo, kot da bi gibanje nekoliko zaspalo, pa 
je treba reci, da so v tem casu studentski aktivisti 
v pogajanjih z oblastmi izposlovali veliko pridobi
tev, ki so jih nekateri kritiki v lastnih vrstah steliza 
• samo sindikalne. in so se nanasale na sistem 
stipendiranja, gradnjo studentskih domov ipd. Po 

nekoliko bolj umirjenem studijskem letu 1968/1969 
se je v leta 1970 zaeelo spet zivahno dogajanje, pri 
cemer se je gibanje v obratu od ,sindikalnih. zadev 
k splosnejsim druzbenim in tudi svetovnim proble
matikam vse bolj politiziralo ter vse bolj odkrito 
izrazalo nezaupanje v vladajoci druzbeni sistem. V 
nekoliko bolj umirjenem intermezzu smo se najbolj 
dejavni studentje (prevladovali smo kajpak druzba
slovci in humanisti) dodobra seznanili 5 student
skimi gibanji po svetu, kar se je pokazalo tudi v 
tehnikah in oblikah protestiranja ter v drug em deia
vanju. 15. maja 1970 je okoli tisoe studentov de
monstriraio proti ameriski razsiritvi vietnamskega 
spopada se na Kambodzo, pri cemer pa je med 
drugim najpomembnejse to, da so se demonstra
cije koncale z razvneto diskusijo v studentskem 
naselju, kjer se je ost diskusije obrnila k domacim 
razmeram. Skupina studentov, ki je hotela izrazito 
angaziranje za nacional(istie)ne cilje,je bila na tem 
zborovanju zavrnjena. Teach-inu novembra 1970 
na Filozofski fakulteti, kjer se je kakih 300 navzoeih 
seznanilo z dogajanji v Beogradu v zvezi 5 proce
som proti Vladimirju Mijanovicu (,vladi Revoluciji. 
- verjetno se vedno najbolj znanemu studentskemu 
aktivistu vseh casov na Balkanu), je sledil kulturni 
maraton z izrecno politieno obarvanimi happen
ingi in diskusijami. Vsa ta delovanja in tudi nekate
ra , ki so se sledila, so imela podlago v Statutu 
Skupnosti studentov, ki je omogoeal ustanavljanje 
akcijskih odborov. Po omenjenem leach-inu se je 
sprozila dinamika akcij studentskega gibanja, ki je 
trajala okoli dYe leti , pri eemer tako zgoscene 
studentske dejavnosti ni bilo nikoli prej in ne tudi 
poslej. Ker v takem zapisu kratkomalo ni mogoce 
omeniti vseh pomembnih akcij, ki so obeasno pre
bijale blokade v takratnih medijih, omenimo pred
vsem najvecje. Vsekakor je bila ena najbolj prese
netljivih akcij protest vee tisoc studentov 14. aprila 
1971 zaradi prometnega hrupa na ASkercevi ulici, 
ob kateri se danes stoji vee univerzitetnih stavb, se 
zlasti pa takrat najbolj zgovorna Filozofska fakul
teta. Protest je pomenil zaeetek resnega spora z 
oblastmi, ki so kmalu 5 svojimi represivnimi poli
cijskimi posegi sprozila se hujse in dolgotrajnejse 
odzive studentov. Govorimo predvsem 0 zasedbi 
Filozofske fakultete (26. 5.-2. 6. 1971), ki je bila 
vrhunec vsega slovenskega studentskega gibanja . 
V dneh zasedbe smo udelezenci ,ziveli utopijo., 

, Zallahko slI mo po spom lnu navedem dejstvo, da so se t e na koncu sedem desetih let na Filozofski fakulteti v Ljubljani, na zborovanJu zaradi pritis
kov na Tribuna, predstavniki deset let mJajse generadje studentov odlocili zahtevati vrnitev .1astne organizacije., kar je bilo eno izmed prvih dejanj 
nastajajoCih gibanj civilne drulbe. 

• ·i···.·.i·ll.i:.,I,;"I··I,' 
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intenzivno smo razpravljali 0 modelih drugacnega 
druzbenega sozitja, 0 "odtujenosti" politike, 0 "za
krneli. ZKJ, 0 druzbenih krivicah in navsezadnje 0 

mogocih poteh reforme univerze. Ne glede na to, 
da je bilo to dogajanje takrat 5 prosperiteto liberal
nega obdobja jugosocializma precej umirjenemu 
prebivalstvu tezko dojemljivo, da so bile tudi znotraj 
gibanja nekatere vnete polemike, da smo se v Ljub
Ijani ukvarjali 5 takimi vprasanji kot nasi vrstniki v 
Parizu ali v San Franciscu, pa je gotovo mogoce 
trditi, da je bila 5 tem dogodkom na dnevni red 
prihodnosti postavljena demokracija. Po koncu 
zasedbe, ko je bil objavljen tudi Manifest zasedene 
Filozofske fakultete, se je gibanje nadaljevalo, a 
njegova mnozicnostje zlagoma upadala. Nasprot
ni tok je bila radikalizacija najdejavnejsih student
skih sku pin, ki se je izrazila v stirih prepovedih 
glasila Tribuna. Ta je jeseni 1971 objavila .nezasli
sano. kritiko Josipa Broza -Tita, zadnja prepoved 
pa se je nanasala na naslovnico .seksualne 
stevilke., namrec na karikaturo Lenina 5 stilizirano 
risbo gole zenske, ki jo je toZiistvo opredelilo za 
politicno pornografijo. Po poskusu "alternativne 
univerze. (z zacetkom marca 1972), kije bila akci
ja v povezavi z drugimi jugoslovanskimi univerza
mi (zagrebsko in beograjsko) in je med drugim 
premislila ter sistematizirala izkusnjo zasedbe, se 
je morale studentsko gibanje vse bolj spoprijema
ti 5 krepitvijo partijske vladavine in 5 politicno de
liberalizacijo, ki je sledila onacionalisticnim izpa
dom. na Hrvaskem. Zadnje dejanje Ijubljanskega 
studentskega gibanja, ki ni zapisano v zborniku 
skupine avtorjev, se je odigralo v povezavi z obracu
navanjem 5 profesorji filozofije in sociologije, ki so 
se v Zagrebu in Beogradu zbirali okoli takrat sve
tovno uveljavljene revije Praxis. Po zborovanju fa
kultetnih odborov filozofskih fakultet iz treh mest 
(Ljubljana, Zagreb, Beograd) konec leta 1973 v 
prostorih Tribune je bila sprejeta precej kriticna 
Resolucija. Sest sestavljavcev tega dokumenta 
(med njimi sva bila iz Ljubljane Vinko Zalar in jaz, 
med drugimi pa naj omenim Zorana Djindjica) je 
bilo koncno septembra 1974 obsojenih na deset 
mesecev zapora zaradi ,sovrazne propagande". 
Ljubljanski sodniki so pozneje kazen spremenili v 
pogojno. Hkrati 5 tem ocitno politicnim procesom 
pa je bilo konec tudi Skupnosti studentov in nasto
pilo je krajse obdobje v sedemdesetih letih, ki smo 
ga pozneje poimenovali svincena leta. Lahko bi 
rekli, da se je svinec zacel topiti ze leta 1976, ko je 
negativen odziv oblasti na plosco skupine Buldozer 
odprl kulturno polje politicnega spopada, v kate-

rem je dobila besedo rockglasba. Ze leta 1977 so 
dvignili hrup Pankrti in leta 1980 so zacele prve 
razprave 0 pomenu civilne druzbe - najprej v sekci
ji za nova druzbena gibanja Siovenskega socio
loskega drustva, kriticna publicistika pa je iz Tribu
ne vse bolj prehajala v revijo Mladina. 

Sklep 

Ceprav, kot smo rekli, ne bi mogli brez nestrin
janj povsem enoznacno opredeliti slovenskega 
studentskega gibanja, pa je gotovo, da je bilo to 
gibanje velika sola druzbene akcije in .Iaboratorij. 
gibanj civilne druzbe, ki so se oblikovala v osemde
setih letih. Najbrz ni treba posebej poudarjati, da v 
jedru gibanj v osemdesetih letih srecujemo mnoge 
aktiviste in teoretike studentskih gibanj. Vsekakor 
je pomembno tudi to, da je bilo studentsko gibanje 
prvo mnozicno protestno gibanje v obdobju so
cializma v Sioveniji. Zato ga torej ni mogoce pri
merjati 5 prejsnjimi primeri .disidentstva., ki se je 
v Sioveniji oblikovalo okoli revije Perspektive. Ce 
je danes zaradi trenutne glorifikacije nacionalne 
osamosvojitve nekoliko potlacen vidik demokra
tizacije, pri cemer je gotovo jasno, da si druge 
brez druge ni mogoce predstavljati, bo ena izmed 
nalog zgodovine v prihodnosti pray ugotavljanje 
razseznosti studentskih gibanj, ki jih danes zara
di se mocno navzocih .privatizacij zgodovine. in 
hoteno ali nehoteno tendencioznih interpretacij, 
spregledujemo. 

Povzetek 

Ne glede na to, kako danes kdo razume dog a
janja v sestdesetih in zgodnjih sedemdesetih letih v 
Sioveniji in tudi v tedanji federalni Jugoslaviji, lahko 
zanesljivo trdimo, da so bila studentska gibanja 
eno izmed tistih svetovnih dogajanj, v katerih je 
bila Siovenija vidno udelezena pretezno na enaki 
ravni kot takratne razvite dezele. Pri vsem tem je, 
kar velja za vse evropske socialisticne dezele, za
nimivo to, da so bila tudi .tostran. zelezne zavese 
studentska gibanja, po medijskih virih in zapisih 
vodilnih predstavnikov gibanj sodec, politicno 
opredeljena podobno kot studentska gibanja na 
Zahodu, torej levicarsko. Ne glede na to, da je 
bilo to dogajanje takrat 5 prosperiteto liberalnega 
obdobja jugosocializma precej umirjenemu pre
bivalstvu tezko dojemljivo, da so bile tudi znotraj 
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studentskega gibanja nekatere vnete polemike, da 
smo se v Ljubljani ukvarjali s takimi vprasanji kot 
nasi vrstniki v Parizu ali v San Franciscu, pa je goto
vo mogoce trditi, da je bila na vrhuncu studentskih 
gibanj na zasedbi Filozofske fakultete leta 1971 na 
dnevni red prihodnosti postavljena demokracija. 
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.............................................. , 
Dr. Bogomir Mihevc, Rektorat Univerze v Ljubljani 
v 

Studenti V ioli zgodovine: 
Liubliana, 1968-1971 

Uvod 

Pred dobrim desetletjem sem v doktorski diser
taciji analiziral okrog 30 dokumentiranih prime
roy tovrstnih studentskih dejavnosti v razlicnih 
obdobjih, dezelah in ustanovah. Poiskal, povzel 
in analiziral sem clanke, publikacije in tudi izvirne 
arhivske dokumente z opisi studija, nastajanja, de
lovanja in krize ustanov, mnenj, stalisc in zahtev 
studentov ter njihovih bolj ali manj organiziranih 
akcij. Od nastajanja prvih univerz v Evropi, obli
kovanja novoveskega model a univerze do njegove 
krize v drugi polovici 20. stoletja. Zaradi dostop
nosti virov in tudi zaradi lastne vpletenosti sem se 
bolj posvetil slovenskim studentom, zlasti tistim, 
ki so delovali na Ijubljanski univerzi v letih od 1919 
do 1990. Bolj kot njihove politicne usmeritve so 
me zanimale njihove predstave, kriticne pripombe 
in zahteve 0 dostopnosti studija, 0 potrebnih po
gojih zanj, 0 studijskih programih, 0 pedagoskih 
metodah, 0 uCiteljih in drugem osebju, 0 socialno
ekonomskem polozaju studentov in 0 obstudijski 
dejavnosti. 

Moj namen je bil analizirati studentske izjave 0 
univerzah in studiju in ugotoviti njihovo vlogo pri 
ocenjevanju stanja in predlogov za resevanje tezav. 
Poleg polozaja studentov v studijskem procesu in 
upravljanju ustanov me je zanimal medsebojni od
nos studentov, profesorjev in vodstva univerz ter 
oblasti, manj pa odnos in stalisca drugih dejavni
kov, kot so starsi, zaposlovalci (npr. industrija) in 
politicne stranke. Nisem se mogel izogniti kratkim 
opisom pomembnejSih dogodkov v zvezi 5 studenti 
in nekaterim izjavam sodobnikov in naknadnim in
terpretacijam analitikov teh dogajanj. Precisceno 
besedilo disertacije, ki je bilo doslej dostopno Ie 
na spletu (www.uni-kakovost.net).boizslo konec 
leta 2008 v knjizni obliki. 

V tem clanku predstavljam bolj ali manj znane 
dejavnosti, stalisca in zahteve Ijubljanskih studentov 
v letu 1968, znanem po studentskih protestih po 
vsem svetu, in v letu 1971, ko je nase studentsko 
gibanje preslo od vrhunca v pohod skozi institucije. 

tll·i"""I,i:"·i;""'·· • 

Dejavnosti in izjave Ijubljanskih studentov za to olr 
dobje so dobro dokumentirane v nekaj zbomikih in 
drugih objavah. POlo most sem usmeril predvsem 
na dokumente, ki so nastali v studentskih skupinah, 
ki so bile v jedru dogajanj in so jih pozneje veckrat 
objavljali in citirali, govorijo pa 0 studentskih pogle
dih na univerzo in studij. 

To, da je bil avtor udelezenec dogajanja in tudi 
soavtor nekaterih dokumentov, njihove predsta
vitve ne olajsuje. Rezultati takega .0palOvanja 5 

participacijo. naj bodo podvrzeni kriticnemu vred
notenju, ki naj uposteva tezave z meglico izkusenj 
iz poznejsih let, diskurzom sedanjosti in zarjo pri
hodnosti ... 

Leto 1968 V Liubliani 

Vecina udelezencev Ijubljanskega .oseminsest
desetega. se najbrz strinja, da sta zaostren social
ni polozaj studentov in splosno politicno stanje 
pripeljala v ozracju po .pariskem studentskem 
maju. in beograjskem .sestdesetosmaskem juni
ju. do junijskih .dogodkov., to je do vrste sestan
kov in studentskega zborovanja v Ijubljanskem 
studentskem naselju 6. junija 1968. Viri kazejo, 
da so bila tudi v Ljubljani, podobno kot v Parizu in 
Beogradu, v poznejsih prikazih in refleksijah odri
njena predhodna studentska opozoriia na proble
me studija, od (materialnih) razmer za studij do 
pedagoskih metod in neustrezne skrbi druzbenih 
in univerzitetnih dejavnikov za njihovo resevanje. 

Zacnimo zato z odzivom studenta M. Mlakarja 
na predloge republiskih organov za racionalizaci
jo studija, objavljenim sredi aprila 1968: 

.Problemi, ki zadevajo studirajoco mladino, so: 
neurejeno materialno vprasanje, metode selekci
je, izpitov, predavanj in nenazadnje potrebnost in 
perspektivnost studija, ki so si ga mladi Ijudje iz
brali. j .. .jVsi problemi, 5 katerimi se srecuje visoko 
solstvo, so j ... j posledica izredno naglega razvoja 
visokega solstva po letu 1945 zaradi nagle indu
strializacije. Ta razvoj je sel pred moznostmi druzbe 
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in gospodarstva ter kadrovskimi in materialnimi 
moinostmi univerze. Poslediea f. .. 1 je neefika
snost studija, ki se odraia v osipu studentov 1 ... 1 
podaljsevanju casa za dosego diplome.I ... 1 lzobra
ievanje, ki naj bo dostopno vsem, to v resnici ni 
in je omejeno Ie na majhen odstotek mladine, ki 
izhaja vecinoma iz kroga Ijudi, ki lahko zagotovijo 
svojim otrokom visokosolsko izobrazbo.,l 

Nepodpisan (verjetno isti) avtor v istem casu2 

pise glede izboljsanja studija takole: 
.Notranja racionalizacija studija naj bi pomeni

la intenzivnost in boljso kvaliteto studija 1 ... 1 dvig 
kvalitete pedagosko-znanstvenega osebja 1 ... 1 z 
izboljsanjem studijskih programov, z zaostreni
mi pogoji za postdiplomski studij, z vecjo pove
zavo med pedagoskim in znanstvenim delom, z 
zaostrenim studijskim reiimom. f. .. 1 vztrajati pri 
zahtevi po izkljucevanju arhaizmov in nepotrebnih 
specialnih predmetov iz studijskih programov 1 .. ,/ 
omejitev tedenskih ur 1 ... 1, paziti, da se ne bodo 
omejevale obvezne vaje na racun predavanj. Bra
nje skript in standardnih ucbenikov ni nikakrsna 
umetnost, 1 ... 1 poskrbeti, da bo nas studij postal 
zares akademski, kar sedaj marsikdaj ni, temvec je 
mnogokrat visokosolski zavod tovarna s tekoCim 
trakom za 'izdelovanje diplomantov'.I ... /Predavajo 
nam naj profesorji, ki so za tako dele strokovno in 
pedagosko sposobni. f. .. /individualno spremljanje 
studentovega dela s kolokviji, vajami in preizkusi 
znanja 1 .. ./ spremeniti koneept predmeta Druibena 
ureditev SFRJ f. .. / znanje enega tujega jezika. f. .. 1 
Na vsaki fakulteti, v vsakem letniku bo treba predis
kutirati studijski program in predloiiti konkretne 
spremembe .• 

Verjetno ista roka je pis ala stalisca komisije 
za izboljsanje obstojecega studijskega sistema 
UO ZSJ, objavljena tik pred junijskimi dogod
ki: ,Pedagoska usposobljenost visokosolskih 
uciteljev je minimalna, zato bi bilo potrebno pri 
reelekciji upostevati poleg znanstvenega dela tudi 
pedagoske sposobnosti kandidatov za visokosolske 
ucitelje.I ... 1 uvedbo tecajev iz pedagogike za vse 
mlajse predavatelje.f. .. / Druga pot oeenjevanja bi 
sla preko studentov, saj so ti neposredno in edini 
prizadeti, ce njihovi predavatelji niso dobri peda
gogi, pa ceprav so odlicni znanstveniki. Oeene 
studentov naj bi bile opisne in bi se ob vecletni 
sistematski obdelavi postavila splosna oeena pre
davatelja. Taka oeena bi bila do dolocene mere 

subjektivnega znacaja, pac odvisna od odnosa 
med predavateljem in njegovimi slusatelji./ ... 1 tre
ba je preuciti metode, ki so se uveljavile v svetu kot 
najboljse, jih prilagoditi nasim razmeram.,3 

Ta stalisca, ki najbri niso bila osamljena, so se 
Ie delno izrazila v kasnejsih studentskih dokumen
tih in dejavnostih. Dokazujejo kontinuiteto med 
kriticnimi razmisljanji in pobudami angaiiranega 
dela generacij nasih studentov iz poznih petde
setih, zgodnjih sestdesetih let in generacije, ki je 
sledila ,sestdesetosmasem', ter tudi ,molcecih 
generacij' v osemdesetih letih. Morda je podob
nost tudi v nacinu ' potiacitve. in marginalizacije 
takih (studentskih) stalisc in predlogov, tudi zno
traj univerze. Dogodki in diskurzi, ki so pritegnili 
pozornost oblasti in javnosti, so tekli drugace kot 
tisti, ki so v tesnejsi zvezi s studijem. 

Neposreden povod za napetost konee pomla
di 1968 v Ijubljanskih studentskih domovih je bil 
sklep 0 delni izpraznitvi studentskih domov zara
di turistov in 0 povecanju stanarine, ker finaneer 
(.Izobraievalna skupnost.) ni imel sredstev za 
redno nakazilo denarja studentskim domovom. 
Pojavili so se plakati (in izginili), prisla je vest 0 

spopadih studentov in policije v Beogradu. Napo
vedan je bil javni nastop (demonstracije, zborova
nje) studentov v Ljubljani. 

Stanovalci studentskega doma na Gerbicevi so 
4. 6. 1968 po osemurnem razpravljanju napisali 
.prvi pismeni dokument studentskega gibanja v 
Ljubljani leta 1968. (Studentsko gibanje 1968-
72, 1982), na podlagi katerega so se oblikovala 
poznejsa stalisca iz teh nemirnih dni. Kot glavne 
zahteve so zapisali: 

STUOIRAJO NAJ TUOI OTROel REVNIH, 
IN NE LE BOGATIH ORUZIN 

NEZNOSEN POLOZAJ PROSVETE OGROZA 
SLOVENSKIRAZVOJ 

SVOJE ZNANJE ZElIMO UPORABITI OOMA 

UNIVERZITETNA DIPLOMA NAJ BO IZKAZ 
NAJSPOSOBNEJSIH 

SPOSOBNI SMO PREVZETI OOGOVORNOST 
V VSEH SAMOUPRAVNIH ORGANIH 

UNIVERZE 

STATUS STUOENTA NAJ ZAGOTAVWA TUOI 
POPOLNO ZORAVSTVENO ZAVAROVANJE 

I M. Mlakllr: 0 rlicionlllizlIciji in intenzifikaciji visokosolskegtl studijll . Tribuna, XVI, stlB, 15.4. 1968 
2 Bilten UO ZSJ, 1968 (izredna stevilka, verjetno izdima zao skups~ino zSJ 24. 4. 1968). AMSU, fascikel IY-114. 
) Bilten UO ZSJ, lit. 2. junij 1968. AMSU, fascikellV- 144. 
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STUDENTSKI DOMOVI, INTEGRIRANI 
V UNIVERZOJ SO BI~TVENI POGOJ 

USPESNEGA STUDIJA 

DANASNJA SLOVENSKA VLADA NAM DAJE 
POROSTVO ZA USPESNO RESEVANJE 

NASIH PROBLEMOV 

OD UPRAVE IN NASIH PREDSTAVNIKOV 
V SVETU NASELJA ZAHTEVAMO DOSLEDNO 

ODGOVORNOST 

OBSOJAMO ODIRANJE STUDENTOV 
PODNAJEMNIKOV 

Organiz_acijski odbor zborovanja je pripravil 
5.6. 1968 ,Studentski program resevanja osnovnih 
vprasanj slovenske univerze. z naslednjimi stalisci 
in zahtevami:4 

1. Nedemokraticna je sola, katere izkljucni kriterij 
ni znanje, ampak socialni ali regionalni privile
gij. Taksna postaja Ijubljanska univerza, in to bo 
imelo negativne druzbene posledice. Potrebno 
je sistemsko ukrepanje, 5 stipendijami, kreditira
njem, subvencioniranjem in gradnjo dijaskih in 
studentskih domov ter izenacevanjem material
I)ega polozaja sol in vseh mladih v Sioveniji. 

2. Solanje je druzbeno produktivna investicija. 
3. Izvrsni svet resuje vprasanja materialnega 

polozaja studentov in dijakov. Druzbene podpore 
je treba dati potrebnim, ne vsem studentom, saj 
je otrok delavskih, kmeckih in revnih druzin na 
univerzi malo, izdatneje pomagati revnim, a spo
sobnim dijakom, ker ti univerze ne bode dosegli. 

4. Zaradi neizdelanega koneepta studija in prilaga
janja podpovprecju lahko diplomira vsakdo, ki 
ima materialne moznosti in potrpljenje. Nestete 
reforme studija so potekale ob enih in istih nosil
cih, ki cest~ starih predavanj niso niti jezikovno 
prilagodili. Stevilni ucitelji, ki so mnogo zrtvovali 
za modernizacijo, pa so bili cestokrat odbiti tudi 
z nase strani. Vztrajanje pri visoki kvaliteti studija 
bi zahtevalo vecje prizadevanje studentov. 
Odpravi naj se t.i. 'priznana izobrazba •. 

5. Za vecji vpliv je treba izkoristiti moznosti sode
lovanja v samoupravnih organih. 

6. Odgovornost na vseh nivojih. 

7. Zaposlovanje mladih strokovnjakov je pogoj za 
uspeh gospodarske in druzbene reforme. 

8. Neupraviceno bogatenje posameznikov omejiti 
z davki. 
Pripravljen je bil tudi program za resevanje kon

kretnih problemov studentskih domov. - Zgostili so 
se sestanki, tako v organih ZK na univerzi (sekretar 
je bil S. Dolane) kot drugje, z udelezbo studentskih 
predstavnikov in brez njih. V Ljubljani so bile 6. 6. 
1968 angazirane do takrat (in se vsaj dye desetletji) 
I)ajmocnejse policijske sile - 552 milicnikov (Glej: 
CEUK P. Policija, demonstracije, oblast. Enotnost, 
Ljubljana, 1984.). 

6. junija 1968 je bile:> v veliki jedilnici studentskega 
naselja zborovanje. Studentski govorniki5 so se 
kriticno lotevali sirsih gospodarskih, social nih in 
politicnih vprasanj, se zavzeli tudi za spremembe 
znotraj univerze (Pintar), njenega material neg a 
polozaja (Baskovic), Ki naj daje narodu dobre slro
kovnjake (Gastin), bili za gibanje, in ne za studentske 
forume (Poljsak), kritizirali novinarje (Kaukler), se 
zavzemali za ustreznejso gospodarsko politiko fe
deracije in sodelovanje studentov ekonomije pri 
dolgorocnem nacrtovanju Siovenije (Zavee), za ure
ditev pripravnistva diplomantov (Klemencic), proti 
ameriski plazi (filmi, nadaljevanke na TV?, op. B. M.) 
in za pritisk na nesposolime predavatelje (Gorsic) 
ipd. Na zborovanju sta nastopila tudi podpredsednik 
vlade in predstavnik univerze. Predstavnik vlade 
F. Hocevar je obljubil ureditev nesoglasij z upravo 
naselja in povecano stevilo stipendij. Prorektor uni
verze M. Gruden6 je podprl studente in dodal, da se 
je razblinila bajka, da se ,studentje, recimo, ne upajo 
govoriti / ... , da 50/ mekako politicno mrtvi, apaticni, 
da s~ ne udelezujejo sodelovanja pri delu za univer
zo •. Studenti so z aplavzi in vzkliki podpirali izjave 
govornikov in Ie redko se z njimi niso strinjali.7 

Po zborovanju so se sesli studentski aktivisti 
in tisti, ki so se prijavili za dele v skupinah. Dogo
vorili so se za odbore za pripravo reorganizacije 
studentske organizaeije, za zagotovitev enako
pravnih moznosti revnih studentov za studij in za 
sestavo predlogov kakovostnejsega studija. Vsi 
trije dokumenti so bili skupaj z odlomki govorov 
objavljeni v Tribuni 17.6. 1968. 

Povzemamo po: 5tudentsko gibanje 1968-72. (1982) Skupina avtorjev. Krt, RK ZSMS, UK ISMS, ljubljana. str. 20-21. 
Z~PiS odl~m~ov 90voro: Z z,borovanja 6. 6. 1968 je objavila TRIBUNA, 17. 6. 1968, St .. 2. Glej tudi 5tudentsko gibanje 1968-72 (1982, str. 22-28), 
kjer so o~Ja.vIJe~a. po Tr:bum, poleg odlomkov z zborovanja tudi tri besedila govornikov na zborovanju: J. Zavec, Mudent ekonomske fakultete v Lj., J. 
Klemenclc In Nlko Gors)l~, absolven,t,A?RFTV .• V: J,UN - LlPANJ 1968. Dokumenti. Praxis. (predgovor Popov, N., brez navedbe lemice, natis verjetno 
1970) (b.l., str. 254-262) 50 prevodl 15t1h odJomkov m besedil. 
V zborniku S.tudent5ko gibanje 1~~8-1~72 (198~, str . .z7) z odlomki z zborovanja 6. 6. 1968 se napacno navaja . rektor •. Rektor je bil takrat R. Modic. 
Tako ugotovlt.ev 50 nam o~ogoc~h: nelmenovam novmar RTV Ljubljana, ki je zborovanje snemal, redakcija .Tribune_ z .zvestim belezenjem zvocnih 
efektov mno:!lce., kot pravi uredmstvo zbornika Student5ko gibanje 1968- 72 (1982, 5tr. 22) in spomin avtorja, udelei:enca zborovanja (6. M.). 
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Ljubljanski studenti so takrat dobro poznali pro
bleme svojega socialno-ekonomskega polozaja. 
Ceprav je bila studentska organizacija kar uspesna 
v opozarjanju na ta vprasanja in so takratni vo
dilni v politicnih organizacijah in organih oblasti 
kazali precej skrbi za njihovo sprotno resevanje, 
pa so se - takrat in pozneje - osnovni problemi 
(sti(lendije, domovi, prehrana) zaostrili vsakih nekaj 
let. Studentsko zdravstveno varstvo je bilo v omenje
nem obdobju dobro organizirano, deloval je sklad 
za zdravstveno varstvo studentov in kljub tezavam 
z zdravstveno sluzbo pritozb studentov ni bilo. 

Domnevamo, da je tudi razprsena lokacija stu
dentskih domov in (drugih) univerzitetnih stavb 
povzrocala selitve zarisca studentskih dejavnosti iz 
studentskega naselja na fakultete in spet nazaj. V 
nasprotju z obravnavanim predvojnim dogajanjem 
nismo zasledili v petdesetih in sestdesetih letih no
bene vecje studentske mnozicne akcije v stavbi uni
verze (takratje bila v njej Pravna fakulteta) ali pred 
njo. (Izjema je manjsi poskus demonstracij pred 
univerzo leta 1971.) Mnozicne akcije studentov (tudi 
spontane) so se leta 1968 dogajale v studentskem 
naselju, v prihodnjih letih pa pred stavbami fakultet 
(npr. na Askercevi cesti) ali po mestnih ulicah. 

Tako svojevrstno .glasovanje z nogami. mor
da dokazuje pomanjkljivo identifikacijo studentov 
z (Ijubljansko) univerzo kot institucijo, odmiranje 
pojma univerze v glavah mnogih studentov in 
nadomescanje 5 pojmom fakultete. Vsaj simbolicno 
navezanost vodilnih v studentski organizaciji na 
• univerzo. in povezavo z vodstvom univerze po drugi 
strani kaze to, da so bile (po zapiskih B. M.) letne 
skupscine Skupnosti studentov LVZ (Ijubljanskih 
visokosolskih zavodov, sid) v obdobju 1970-1972 
v zbornicni dvorani Univerze. 

Pred novim studijskim letom 1968/69 je nastal 
studentski projekt reformirane univerze. Povzema
mo (v narekovajih navajamo) dokument,B ki ga je 
kot predlog razsirjene komisije Ijubljanskega UO 
ZSJ podpisal M. Mlakar: 

Naloga kakovostne .univerze oz. visokega solstva 
nasploh. je v ustvarjanju duhovne in intelektualne 
elite 5 .funkcijo razsirjene reprodukcije nacionalne 
inteligence', v izobrazevanju .kadrov, ki bode skrbeli 
za dvig kulturnega in gospodarskega razvoja. in 
.uveljavljali splosni moralni razvoj nasega sveta •. 
Univerza mora biti povezana 5 prakso in napredkom. 
Industrializacija je ob premajhnih sredstvih, lokalnih 
in subjektivnih teznjah in neizdelanih kadrovskih pia-

a Po: Studentsko gibanje 1968- 72. (Iz:v. besedilo v narekovajih) . 

nih vodila v ekspanzijo in preozko specializacijo di
plomantov, kar je ogrozilo kakovost jugoslovanskih 
univerz. Junijski dogodki (1968) so znova naceli 
bistvena vprasanja socialno-regionalne strukture 
studentov, ravni studija, gmotnega polozaja celot
neg a solstva in samouprave na univerzi. UO ZSJ je 
za sodobne metode in sodobno zasnovo univerze, z 
naslednjimi bistvenimi nacini resevanja problemov: 
1. Zaradi neenake predizobrazbe naj se reformi

rajo srednje sole, ki naj (5 psihologi in testi) 
usmerjajo v studij. Da bi studirali sposobni, je 
treba izvesti v perspektivi izbor pred vpisom na 
univerzo, na znanstveni podlagi, 5 testiranjem 
novincev. Do takrat pa naj bo vpis prost in se
lekcijski osnovni predmeti v 1. letniku. 

2. Neustrezna je tedenska obremenitev, razpo
red predavanj in vaj, veliko profesorjev pa ne 
spostuje dolocenih terminov. Obveznosti naj 
se dolocijo v skladu z zakonom, zagotovi naj se 
cim manj prekinitev in strnjenost predavanj in 
vaj, ki naj se zacnejo tocno. Programi 1.letnika 
naj dajejo v fundamentalnih predmetih Ie zares 
potrebno snov, izpade naj strokovni balast. 

3. Nacin studija navaja na kampanjsko delo, enci
klopedicno osvajanje znanja in lov na ocene, 
ki so pogoj za stipendijo. Za kriticno dejavnost 
studentov, ob usmerjajoci vlogi predavatelja je 
potrebno: uvajanje skupinskega in individual
neg a dela, nabava in uporaba novih studijskih 
pripomockov, kontinuirano preverjanje znanja 
5 testi in podobnimi metodami ter sredstva za 
vec asistentov in demonstratorjev . 

4. Univerzitetni profesorji naj delajo odgovorno in 
naj ne berejo skript. Naziv naj dobijo na pod
lagi znanstvenih del in pedagoskih sposobnosti, 
predtem naj delajo v praksi. Osnovna studijska 
Iiteratura naj bo v slovenscini. Pred predavanjem 
naj profesorji razdelijo okviren program, nato 
pa 0 snovi diskutirajo 5 studenti. Studente naj se 
uvaja v znanstvenoraziskovalno delo, na primer 
z enosemestrskim seminarjem, seminarska in 
diplomska dela naj obravnavajo teme iz razisko
valnega programa fakultete ali potreb industri
je. Izboljsa naj se obvezna praksa studentov. 

5. Neracionalni programi in studijski rezim vodi v 
podaljsevanje studija, zato naj bi uredili izpitne 
roke, odpravili pogojne oktobrske vpise, izpitne 
pogoje skrcili na najnujnejse za napredovanje, 
odpravili arhaizme in dvojnosti v programih, 
predpisali obvezno Iiteraturo in uvedli obvezen 
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tuj jezik. Treba bi biio uvesti nadzor pedagoskega 
deia tudi z anonimnimi studentskimi anketami, 
ki naj se upostevajo pri reelekciji. Zdajsnje in 
prihodnje pedagoske kadre je treba obvezno 
seznaniti 5 pedagogiko in metodiko pouka ter 
5 psihoiogijo, 5 seminarji in izpiti, saj onjihove 
kvaiifikacije na tern podrocju mocno sepajo,. 

6. Za vzgojo studentov v ,zavedne drzavljane 
SFRJ, naj bi studente prakticno vkljuciii v 
samoupravne organe visokosolskih institucij 
in izboijsaii predmet ,druzbena ureditev SFRJ" 
kjer bi razpravljaii 0 probiematiki strok, za pre
davatelje pa naj poskrbi skupina pri univerzi aii 
nova katedra na V5PVN. 

7. 5tudij mora dati osnovo in navajati studente na 
samostojno graditev in kriticnost, iz predme
tOY naj se odstrani baiast, izogibati se je treba 
podaljsanju studija na 9. oz. 10. semestrov. Ta
koj je treba zaceti modernizacijo pouka, zato 
studenti pozivajo vso univerzitetno in slovensko 
javnost za dvig kakovosti studija in na razpravo 
o predlozeni zasnovi. 
ista studentska komisija je novembra 1968 me

niia, da je treba ,oceniti kvaiiteto in vsebino pre
davanj predvojaske vzgoje" in daia 16 konkretnih 
predlogov (,izdelati ustreznejsi program in nastaviti 
sposoben in kvaiiteten kader,), med drugim uvedbo 
obvezne telesne vzgoje, raznih vescin in obstudijskih 
dejavnosti. (Vir: Predlogi za povecanje sposobnosti 
studentov za obrambo pred sovraznikom in ele
mentarnimi nesrecami. Gradivo za skupscino Z5J 
(S5 LVZ) 21. 11. 1968. AMSU, fascikeIIV-114.) 

V objavljenih in dostopnih studentskih gradivih 
iz druge polovice leta 1968 ni zaslediti odmevov na 
predlozeni studentski projekt. Navedene naloge so 
prepustili svojim naslednikom v studentski organiza
ciji, nekdanjim aktivistom, ki so se zaposlili v upravi 
in organih univerze, organizacijam ZK ter drzavnim 
organom. Nova generacija studentskih aktivistov se 
je takrat ukva~ala z reorganizacijo svoje organizacije. 

Novembra 1968 se je oblikovala Skupnost stu
dentov LVZ. Za stipendije in socialno sestavo se je 
zavzela repubiiska (Kavciceva) vlada in tudi uni
verzitetni komite ZK. CK ZKJ je sprejel smernice 0 

pripravnistvu in zaposlovanju, slovenska skupscina 
pa je spremeniia nekatere pomanjkljivosti v univer
zitetnih predpisih. 0 umiritvi odnosov med studenti 
in univerzo ter politicnimi dejavniki, zveznih in 
republiskih, prica tudi to, da ob proslavi petdeset
letnice Ijubljanske univerze (leta 1969), ko sta castni 

doktorat prejela tudi Josip Broz in Stane Kavcic, ni 
bilo nobenih posebnih studentskih akcij. 

Liubliana 1971 

V letu 1971 je vodstvo 10 S5 LVZ (predsednik 
L. 5etinc) spodbudilo dejavnost studentov na fakul
tetah in akcije za urejanje socialno-ekonomskega 
polozaja, stipendij, zdravstvenega varstva, delovne
ga statusa studentov, studentskega servisa, kultur
ne dejavnosti studentov itd. Funkcionarji 10 SS so 
sodelovali v organih zveze jugoslovanskih studentov 
in v SkupsCini SR Siovenije. Razpravljali so 0 usta
vnih spremembah, nacionalizmu, 0 25 poslancih, 
Breznjevu, Hrvaski itd. Odmevna je biia tribuna 0 

javnem informiranju, na kateri pa se niso dotaknili 
vprasanj univerze. 

Hkrati je tekla tudi razprava ' 0 tezah 0 idejno 
politicnih vprasanjih vzgoje in izobrazevanja" ki jo je 
na univerzi vodil UK ZKS in v kateri so na Pedagoski 
akademiji, FSPN in FNT sodelovali tudi studenti. 
Na FF so profesorji omenjali odsotnost analiz in 
neupostevanje pedagoskega oddelka in instituta, 
podobno kot leta prej (in pozneje) ob reformi srednje 
sole. Ze omenjena skupina studentov pedagogike in 
psihologije je podobno ocitala, da je bila pedagoska 
znanost zreducirana na tehnologijo, na izvajanje 
nalog, ni pa sodelovala pri nastajanju tez. Ker teze 
neustrezno obravnavajo univerzo ,Ie kot tovarno 
kadrov, ne pa kot zarisce druzbeno angazirane zna
nosti" so predlagaii, da CK ZKS v sodelovanju z 
univerzo pripravi teze 0 reformi visjega in visokega 
solstva, pozvali sestavljalce na odgovornost in izra
zili pripravljenost za sodelovanje.9 

Pestro in vcasih izzivalno je biio tudi pisanje 
studentske Tribune, ki je objavljala precej prispevkov 
o problemih univerze. Clancic urednika J. Z.(lobca) 
v Tribuni 17.4. 1971 dobro pricara razpolozenje na 
skupscini studentov agronomije in zivilske tehno
logije (brez datuma): 

,Tezave 5 prosteri, zastarele metode, nemogoci 
profesorji. ltd. Nabito polna predavalnica. 5tudentje 
so ogorceni, ostro napadajo. Nekateri profesorji so 
z njimi. Vecina pa se brani / .. .j. Zahteve so ostre, 
ocitki konkretni. Profesorji ostanejo brez argumen
tOY. Organizirane so komisije in odbori, ki se bode 
takoj lotili dela., 

J. Z. omenja profesorske proteste na ocitke 0 

osnovnosolski ravni in sankcije profesorja, katerega 

p Tribunll, 1.4. 1971 , let. 20, it. 20; Studentsko gibanje \968-72, str. 136-137. 
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predmet bi studenti ukinili. V isti stevilki Tribune 
(17.4.1971)) so bila objavljena Stalisea studentov 
o problemih studija, ki so jih studenti agronomije in 
zivilske tehnologije pripravili na podlagi ankete: 
• malomaren odnos nekaterih pedagoskih delav

cev do pouka (Citanje iz skript, nepripravljene 
vaje, neusklajene s predavanji, eakanje vee ur 
na izpite in konzultacije), zato naj bi zmanjsali 
nepedagoske obveznosti ueiteljev, izboljsali ka
kovost predavanj, ugotavljali izvedbo ur pouka; 

• bolje pripravljali asistente na vaje, objavili navo
dila za vaje, opremili laboratorije; bolje organi
zirali terenske vaje, spoznali vsa pomembnejsa 
podjetja stroke; 

• poudarek na predmetih, bistvenih za stroko, 
ukinili naj bi dva, uvedli nove (navedene), uvedli 
en tuj jezik; 

• odpravili prekrivanja v urniku; 
• vee uebenikov, skript (nastetih 18 skript), so

dobne literature, dostopnost literature in revij, 
ureditev citalnice; 

• boljsa organizacija del a kvesture in odnos ad
ministracije do studentov; 

• objavili naj bi govorilne ure ueiteljev; 
• pravocasno obveseali 0 sklepih glede studija, 

o statutu; 
• bolj vkljucili studente v raziskovalno dele; 
• vkljueili studentskega predstavnika v studijsko 

in kadrovsko komisijo; 
• probleme studija naj resuje komisija, sestavlje

na iz mentorjev letnikov, ki jih izberejo studenti 
in predstavnikov studentov. 
Fakulteta kot pedagosko znanstvena ustanova 

je nosilec napredka, zato so potrebne radikalne 
spremembe kadrovske strukture pedagoskih de
lavcev in studijskega programa. _ 

Od januarja do poletja leta 1971 je pri 10 SS 
LVZ delovala skupina za reformo univerze, ki sta 
jo vodila R. Pahor in B. Mihevc iz skupine studentov 
pedagogike in psihologije.lO Mnozica zapisanih 
mnenj in nezapisanih pogovorov s studenti in tudi 
s pedagoskim osebjem univerze je bila osnova za 
Teze za diskusijo 0 reformi univerze (26. 3. 1971, 
Tribuna 17. 4.1 971) in nekoliko razsirjen Prispe
vek k diskusiji 0 reformi univerze za tematsko 
skupsCino SS. Ta skupscina je bila 16. 4. 1971 
in predstavlja razgrnitev zahtev in predlogov za 
reformo studija in univerze takratne studentske 
organizacijeY V uvodu Prispevka je ugotovljeno, da 

.se je ze veckrat zgodilo, da je bila univerzi reforma 
vsiljena •. Tudi studentska prizadevanja za reformo 
so po njihovo nastajala in ostajala v ozjih krogih. 
Projekt mora povzroCiti diferenciacijo med tistimi, 
ki jim sedanji naein omogoca hitro priti skozi fa
kulteto, in .tistimi, ki bi radi na univerzi del ali., ter 
med profesorji, ki jim sedanja organizacija ustreza, 
in tistimi, ki bi skupaj s studenti .gojili kritieno sa
mostojno in druzbeno angazirano znanost". Tako 
znanost in studij, .ki bo omogocal ustvarjalnost in 
vsestranski razvoj posameznika., postavljajo proti 
zeljam .druzbe., ki potrebuje pozitivistieno znanost 
in .kadre. za resevanje gospodarskih tezav. Univer
za ni tehnoloski institut za potrebe gospodarstva, 
ampak moznost in oblika stalnega izobrazevanja 
zaposlenih strokovnjakov .• Hoeemo univerzo, ki 
osvobaja .• 

Zahtevani sta bili dye vrsti sprememb: 
Demokratizacija solskega sistema v celoti: 

• vsakomur omogoeiti maksimalen razvoj spo
sobnosti, 

• enake finanene in organizacijske moznosti za 
solanje, 

• stalno izobrazevanje delavcev. 
Sprememba studijskega procesa na univerzi: 
1. Boljse moznosti za dele univerze j ... j 
2. Izboljsanje kakovosti pedagoskega dela na 

univerzi j ... j . 
3. Novosti v organizaciji univerze j ... j 
4. Nove oblike in vsebine dela na univerzi, ki 

jih omogoea angaziranje in sodelovanje 
studentov in praktikov j ... j 

V sklepu avtorji kot temeljni pogoj za reformi
ranje univerze postavljajo: .angaziranje studentov 
in profesorjev, ki naj ustvarjalno sodelujejo v delu 
druzbenih organov, izrazajo stalisea do aktualnih 
druzbenih problemov, postavljajo zahteve in se bo
rijo za spremembo organizacije pedagoskega in 
znanstvenega dela na univerzi, za demokratizacijo 
solskega sistema in revolucioniranje druzbe •. 

j ... j .brez odlocnih akcij univerze v celoti, skate
rimi bi spremenili odnos vodilnih struktur v druzbi 
do znanstveno-raziskovalnega dela in do studija, 
ne more uspeti nobena, se tako dobro zamisljena 
reforma univerze •. 

Izrazili so pripravljenost za sodelovanje .pri 
ustvarjanju prihodnosti slovenske druzbe. in ugo
tovili, "da je potrebno se veliko studijskega dela, 
siroke diskusije in borbe v institucijah in izven 

10 Pisec vecine gradiY skupine je bU avtor tega besedila B. Mihevc, takrat bibliotekar na oddelku za pedagogiko FF. Skupina je imela stike s predstojnikom 
tega oddelka prof. V. Schmidtom, ki je pisal 0 teh vpra~anjih (SCHMIDT. 1972.) 

II GJej: Studentskogibanje \968-72, 5tr. 137-140, objavljenje tudi v ZBORNIK DOKUMENTQV 70/71, [zdal: [0 Skupnosti studentov LVZ, Ljubljana, oktobra 
1971, str. 29-34. 
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njih, preden se bo uresnicila nova univerza v novi 
druzbi<. 

Precej vec pozornosti, kot ti predlogi za spre
membe studija, je bil delezen ciklostirani letak 
Tehnika proti cloveku ali tehnika za Cloveka, ki 
je vabil na zbor studentov na ASkercevi cesti 14. 
4. 1971. Takole so napisali nepodpisani v letaku, 
ki ga je sodisce 21. 4. 1971 prepovedalo razsirjati 
(izvlecek): .Na solah ob ASkercevi cesti delamo 
v nevzdrznih razmerah: hrup, ki ga povzroca 
narascajoci promet, postaja vse hujsa ovira za 
normalen potek predavanj, seminarjev in vaj. Ra
ziskave so pokazale, da hrup 5 ceste presega vsako 
mejo in da je skodljiv zdravju.« 

Avtorji se sprasujejo, ali so tega motenja inte
lektualnega del a krivi Ie urbanisti ali kdo drug in 
izpeljejo kriticno misel takole: Ceprav je .izobraz
ba osnovni pogoj za napredek nase samoupravne 
skupnosti«, ni ustreznega druzbenega odnosa do 
nje. "Zakaj kmecki otrod dedujejo ocetov poklic, 
zakaj delavski otroci postajajo delavci, zakaj je na 
slovenski univerzi vecina studentov Ljubljancanov? 
Je hrupna cesta .ena stran tega macehovskega 
odnosa do vzgoje in izobrazevanja?« Protestiramo 
proti celotnemu takemu sistemu resevanja vaznih 
druzbenih zadev .• Tehnika stopa proti Cloveku; 
Ijubljanski zrak smrdi, voda je zastrupljena / ... / 
Socializem, ki je obljubljal, da mu bo glavna skrb 
Clovek, ocitno ne izpolnjuje obljub., 

Strokovni delletaka, ki so ga po mnenju ured
nistva zbornika Studentsko gibanje 1968-72, 
str. 142, od koder so navedki, pripravili studenti 
psihologije FF, nasteva posledice hrupa in rezul
tate meritev pred FF. Na zboru naj bi bilo 3000 
udelezencev, studentov, srednjesolcev in drugih 
(Glej naslovnico publikacije Zbornik dokumentov 
70/71). Fotografije avtorja kazejo, da je ta stevilka 
nekoliko pretirana. Zbrani so zahtevali preusmeritev 
tovornega prometa in dejavnost odgovornih, sicer 
~o prislo do radikalnejsih akcij. In je prislo - takoj. 
Student M. Jesih je pesnisko pozval k streljanju 
policajev med oei, mnozica se je nepredvideno 
napotila po Titovi cesti, pred Kazino jo je ustavil 
(neoborozen) kordon milicnikov in posredovanju 
profesorjev (Vojan Rus) in razumnosti prisotnih 
policijskih poveljnikov se je zahvaliti za miren iztek 
dogajanja pred Skupseino SRS na Copovi ulici. 

Dva. dneva pozneje (16. 4.1971) je bilo na skup
seini SS LVZ, posveceni reformi univerze, bolj malo 
studentov. V objavljenih zbornikih in osebni zbirki 

(8. M.) dokumentov ni zaslediti porocil 0 razpravi 
ali sklepih na omenjeni skupseini. Kljub temu so 
bili takrat postavljeni temelji za nekatere poznejse 
konkretnejse pobude 10 SS LVZ univerzi ali orga
nom oblasti, 0 cemer pisemo v nadaljevanju, na 
primer glede sprejemnih izpitov, univerzitetne sve
tovalne in raziskovalno razvojne sluzbe,12 gradnje 
novih stavb fakultet ipd. 

S prihodom maja 1971 se je zacelo zaostrovati 
tako na strani oblasti kot tudi studentov. Mirne de
monstrante ob prihodu francoskega predsednika 
vlade so 24. 4. 1971 pretepli organi varnosti. Na 
proslavi OF je bil27. 4. 1971 zaplenjen studentski Ie
tak, v katerem je pisalo: .Medtem, ko si rdeci burzuji 
gradijo razkosne vile / .. .j v Svici, si je 16000 fakul
tetno izobrazenih Siovencev moralo poiskati sluzbo 
v inozemstvu / ... / pri nas gradijo barvno televizijo 
z druzbenimi sredstvi, sole in vrtce pa 5 samopris
pev~i..13 

Studenti so v zacetku maja postavili v avlo FF 
pano, 5 katerega je UJV zaplenila gradiva zaradi 
listka, Tla katerega je student A. Franko z roko na
pisal: .Studentje, nastopil je cas gverile, uprimo se 
avtoritarizmu in nastopajocemu kapitalizmu!« 

Na pogovoru (izbranih) komunistov in studentov 
5 predsednikom vlade S. Kavcicem 17. 5. 1971 0 

politicni (in gospodarski) situaciji udelezenci niso 
naceli nastetih vprasanj univerze in studentov, Ie 
povabljeni je komentiral osamljene pozive k radikal
nim (.gverilskim«) akcijam in vzel na znanje kriticne 
pripombe vrocekrvnega J. Zlobca.14 

Naslednji dan (18. 5. 1971 l.je bilo na sestanku 
predstavnikov UK ZKS, 10 SS LVZ in policije ter 
univerze (rektor, nekaj dekanov) dosezeno skupno 
mnenje, da naj se avtonomija univerze spostuje. V 
kazenskem postopku so bili sredi maja 1971 trije 
studenti. 19.5. je skupscina studentov FF podprla ko
lege v pregonu, popoldan pa je na studentski tribuni 
o cestnem omrezju, .prisla na dan tudi problematika 
prostorskega razvoja Ijubljanske univerze., 5 katero 
so se pozneje ukvarjali predvsem studenti arhitektu
re (5 prof. E. Ravnikarjem). "Akcionisticna frakcija. 
studentov je 19. 5. 1971 v vabilu na demonstracije 
.proti vsem nepravilnostim v nasi druzbi« med dru
gimi z ostrimi opozorili navedla tudi: .Izobrazevanje, 
ki je dostopno samo premoznim, in .Represija _nad 
studentk Zmernejsi Ciani skupine AO in 10 SS so 
akcijo (20. 5. 1971) odpovedali, akcionisti pa so se 
zbrali pred poslopjem Univerze, nato na FF, kjer so 
dali pobudo za zasedbo fakultete, predvsem zaradi 

12 Dokument 0 prvih razgovorih med rektorjem in studenti 0 taki sluibi je v arhivskem gradivu CRU. 
11 Studentsko gibanje 1968- 71, 5tr. 146-\47. 
14 Vir; Zapiski in gradivo v dokumentaciji avtorja B. M. 
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kazenskih postopkov proti A. Franku in kolegom. 
(Studentsko gibanje 1968-72, str. 149-153.) 

Za vpogled v mnenja in zahteve Ijubljanskih stu
dentov glede univerze in studija ob zasedbi Filozof
ske fakultete, ki se je zacela 25. 5. 1971, je dober vir 
ciklostirano glasilo z nejasnim imenom SP (espe). 
Izhajalo je do 3. 3. 1971 z nestalnim urednistvom in 
pisano vsebino. Prispevki so bili nato delno objav
Ijeni v omenjenih treh zbornikih in tudi v drugih 
publikacijah in spominskih zapisih. 

Pri zasedbi je slo za nacrtovano akcijo, ki je 
bila povezana z dotedanjimi prizadevanji razlicnih 
studentskih skupin, kar dokazuje uvodnik prve 
stevilke SP St. 1 ie 25. 5. 1971 0 izhodiscu akci
je: ./ .. ./ odlocili smo se, da naslednje dni in noci 
preiivimo kar v hramu modrosti, odlocili smo se 
za svobodno univerzo, za akcijo, ki bo obsegala vse 
trenutno perece probleme. Student naj ne bo Ie pa
siven, nedelaven magnetofonski trak predavanj, / .. ./ 
predmet razlicnih represij / .. ./ predmet poulicnih 
obrekovanj, student naj bo tudi graditelj univerze, 
sograditelj druibe, revolucionarni subjekt.. 

Studente in profesorje VSEH fakultet so pozvali 
na diskusije in sodelovanje v sedmih odgovornih 
skupinah, vkljucno s teoreticno skupino. Ule v pro
gramskem clanku Svoboda svobodne univerze (SP 
St. 1) zapise, da je univerza svobodna .sele takrat, 
kadar znotraj sebe ne dovoljuje nobenih elitistienih 
in avtoritarnih konceptov, zaprtih struktur moci in 
vplivov njej tujih sil, nedemokraticnih postopkov, 
zaprtosti nasproti inovacijam, zlorabljanju in igno
riranju studentov itd., in povzame glavne zahteve, 
tudi .eksteritorialnost in avtonomnost univerze 
/ .. ./, upostevanje glasu univerze in studentov., ki 
.hocemo biti kritiena in pozitivna sila v druibi<. 

SP St. 2 z dne 26. 5.1971 se zaene z pesmijo 
M. Jesiha 0 vedno rdecem studentu in nadaljuje 
z izjavo rektorja M. Grudna (25. 5. 1971), v kateri 
podpira studentske zahteve, zlasti tiste za .uredi
tev poloiaja in vloge univerze v druibi, za ureditev 
poloiaja studentov. in tudi demokratizacijo javnega 
iivljenja, opozarja na obicaj nedotakljivosti univer
zitetnih prostorov, priporoea pospesitev postopkov 
proti studentom in boljse obvescanje.15 

Na enem izmed oddelkov FF se je v pray dneh 
zasedbe zacela studentska akcija za spremembo 
studija, taka, kot so bile prej ali pozneje obieajne 
tudi drugod na univerzi.lniciativni odbor studentov 
svetovne knjiievnosti FF (v njem so bili tudi znani 

studentski aktivisti) je spomladi 1971 pripravil 20 
konkretnih predlogov za resevanje studijskih pro
blemov oddelka 16 v zvezi z .organizacijo predavanj, 
studijskim programom, kolokviji in izpiti, nivojem oz. 
simplificiranjem predavanj, preoblikovanjem semi
narjev iz citalnic v raziskovalno delo, studijsko litera
turo in koncno, medsebojno strpnosljo profesorjev,. 

Socasno z napovedjo zasedbe FF so studenti 
oddelka pisno zahtevali od predstojnika (prof. 
A. Ocvirka) sklic .skupscine oddelka •. Sedem strani 
zahtev in predlogov svetov letnikov so potrdili na 
sestanku slusateljev 26. 5.1971. V teh dokumentih 
in na skupseini slusateljev in predavateljev oddelka 
27. 5. 1971 so studenti zahtevali spremembo po
teka kurzov, seminarjev in dela v zvezi z seminar· 
skimi in diplomskimi nalogami, izdelavo tocnega 
studijskega programa in vseh obveznosti za vse 
slusatelje. Izjavili so, da je dotakratni program ne
zadosten in ovira delo. Zahtevali so objavo seznama 
domaee in tuje literature, ki jo je treba znati za izpit, 
tri dodatne asistente za delo v proseminarjih, da se 
napovedani kurzi tudi predavajo itd. Menili so, da 
razne ovire onemogocajo redna predavanja, da je 
delo v seminarjih nezadostno, zaradi velikega stevila 
slusateljev in prostora, naloge se berejo pred preve
likim avditorijem, mentorsko delo predavateljev pa 
ni vedno tako, kot bi moralo biti.17 

Predavatelji oddelka so pojasnili svoja stalisca. 
Predstojnik je (v poroeilu za s. 1. 1970/71) predstavil 
probleme, velik vpis in osip pri izpitih ter menil, da 
so zaradi ustroja oddelka in znaeaja stroke nekate
re zahteve slusateljev neuresnieljive. Napovedal je 
spremembe imena oddelka in organizacije studija 
terpovedal, da so na seji oddelka (27. 5.) pooblastili 
prof. dr. D. Pirjevca za stike s predstavniki slusateljev 
pri izdelavi studijskih programov. Potrdili so svete 
letnikov in se dogovorili za sestanek z D. Pirjevcem 
eez teden dni. 

Udeleienci zasedbe FF so podpisovali pismo so
lidarnosti s kolegi, zasedbo je pod"pri tudi dekan FF 
D. Cvetko, 10 SS LVZ in UK ZKS. Studenti Ekonom
ske fakultete so napovedali zasedbo, naslednji dan 
pa so sporocili, da je ne bo, .ker studirajo veCinoma 
dolTla., (Nav. po SP St. 4. str. 6.) 

Studenti kemije so sporocili, da je skrajni cas za 
resitev nakopicenih bistvenih problemov (gospo
darstvo, .socialno-ekonomska diferenciacija, ne
urejenost solstva, zaprtost univerze .... Studenti me
dicinske fakultete so pozivali k pod pori za gradnjo 

I~ Med splo~nejsimj t lanki obj&vlj8 B. Mihevc ze obravnavani in nekoliko razsirjen Prispevek k diskusiji 0 reformi univerze z naslovom Univerza, ki osvo
baja (SP st. 2). 

I~ Kat nllvaja urednistvo zbornika Studentsko gibanje 1968-72, 5tr. 369. 
11 SP !it. 9, po Studentsko gibtmJe 1986-71, str. 182- 183. 
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nove ekonomske in medicinske fakultete ter zahte
vali resitev nakopicenih, kadrovskih, gmotnih in 
studijskih problemov. Izredna skupscina studentov 
FSPN je podprla .svobodno univerzo. in se zavzela 
za avtonomno univerzo in sodstvo, netransmisijsko 
vlogo sredstev mnozicnega obvescanja in politicnih 
organizacij. Prisle so se podpore z drugih fakultet, 
iz Beograda, Novega Sada, Maribora, Finske itd.18 

V SP sl. 3. B. Vuk predstavi organiziranje radikal
nejsih akcij studentskega politicnega gibanja, drugi 
pisejo poezijo in 0 kulturi, literaturi, slovenski zgo
dovini, za komunizem proti komunizmu (J. Zlobec), 
o socialnem delu med studenti (A. Franko) itd. 19 

D. Strajn v SP. 51. 5 meni, da morajo studenti .sele 
izboriti moznosti za svobodno studijsko delovanje, 
ko Ie skozi udejanjanje kriticne znanosti v druzbi 
lahko postanemo del splosnega proletarskega gi
banja., zato je zasedba v resnici .delovna kolonija, 
in da se univerza .zanima za politiko, kolikor se po
Iitika zanima zanjo', saj so pregoni proti studentom 
.izraz nasprotovanja nastajanju univerze - zarisca 
revolucionarne znanosti in kulture •. 

Yes cas zasedbe FF so dokaj nemoteno tekla 
predavanja in izpiti. Se pomembneje pa je bilo, 
da so studenti organizirali dobro obiskana pre
davanja, razprave in okrogle mize na aktualne in 
tudi zahtevnejse teme. Sodelovali so ugledni pro
fesorji, predvsem 5 FF. D. Pirjevec je zacel preda
vanje 0 radikalizmu revolucionarnosti, V. Pecjak 0 

studentskih nemirih v ZDA, Vojan Rus 0 Jugoslaviji, 
S. Kremensek 0 slovenskem studentskem gibanju 
pred drugo vojno, V. Jakopin 0 sistemu studija v 
vzhodni in srednji Evropi (v razpravi, po mnenju 
urednistva SP, potrdijo predloge iz gradiva omen
jene skupine za reformo 10 S LVZ), V. Klemencic 0 

zamejcih, B. Majer 0 kulturi, B. Debenjak in A. Bibic 
o dveh levicah, G. Stanic 0 avandgardi ZK, T. Remc 
o jugoslovanskih studentih in se kaj. Sodelavci 
Instituta za sociologijo so govoriJi 0 znanosti v Slo
veniji, na univerzi je gostoval Stevan Dedijer 5 pre
davanjem 0 znanstveni politiki v svetu, kjer se .vo
dijo gverilske borbe za finance. in 0 jugoslovanskih 
nacrtih za atomsko bombo. B. Klinkon v SP 51. 9 
pise, kako se studenti otresajo strahospostovanja 
pred profesorji in 0 interdisciplinarnosti: .Tehniki 
zahtevajo pogovore 0 ekonomiji, 0 sociologiji; filo
zofi in kemiki diskutirajo z geografi / .. . /0 resnicah 

nase druzbe / ... /kako bo univerza nasa vse leto, 
kako bo druzba last nas vseh., 

V letaku Ljubljancani! 29. 5. 1971 povzema AO 
za zasedbo FF povod za akcijo - kazenski pregon 
treh kolegov - in vzroke: .... nezavidljiv polozaj 
nasega gospodarstva v razsulu, pasivnost in ne
dejavnost ZK, stare senilne strukture nase univer
ze, svoboda govora, tiska in znanosti, ki / ... /postaja 
nevarna itd.,20 

Nastopajo igraJci in literati, na fakulteti delu
je urednistvo Tribune, improvizira se knjiinica in 
citalnica z revolucionarno Iiteraturo, deluje Bufe z 
enkratno DOLI NO TOTALKE (tako je bilo natisnje
no besedilo predavanja Milana Jesiha, parodija na 
profesorja Pirjevca), razstava .cveta na Askercevi., 
Iiteratura intime, omen iii smo ze skupscino 
slusateljev in predavateljev svetovne knjizevnosti, 
objavlja in recitira se slovenska in tuja poezija, 
razpravlja 0 umetniskem ustvarjanju, predvaja se 
posneta muzika, govori in poje se v zivo, pise 0 

Pariski komuni in proti Kmecki ohceti, sestavlja 
manifest, sproti se ureja dokumente in jih posilja 
v NUK ter Ie pi plakate. Navajamo izbor iz 59 regi
striranih gesel na plakatih studentov zasedene FF.21 

VSEZAVSE 

SVOBODNA UNIVERZA JE GARANCIJA 
SVOBODNE IN PROGRESIVNE MISLI 

SVOBODNA ZNANOST BO V SVOBODNI 
DRUZBI 

ZAZGlMO UNIVERZO, VNEL SE BO (SOLSKI) 
SISTEM 

MI GRADIMO NOVO UNIVERZO, NOVA 
UNIVERZA GRADI NAS! 

UJV .. POZABWA" NA AVTONOMIJO 
UNIVERZE 

NE LE TRI DNI, ZAHTEVAMO 365 DNI 
SVOBODNE UNIVERZE 

ODPRIMO VRATA ZAPOROV, NORISNIC 
IN DRUGIH FAKULTET! 

ZAPRIMO FAKULTETE (TAKSNE), ODPRIMO 
USTA! 

FF DELOVNA KOLONIJA 

OBISCITE UNIVERZO IN 51 OGLEJTE NASE 
PIRAMlDE 

18 Po: 5tudentsko gibanje \968-72,5tr. 152-211 in Problemi, M. 103- 104, let. 8, sept. okt. 1971, 5 tr. 29-52. 
If V SP objavljajo ~e Deklevtl , Medved, J. Zlobec, Skrusny, Zgtlg8, Stllamun, Lakota, Omllhen, M. Slodnjak , J. Svetina, M. Kocbek, Hantek, Pungartnlk, 

Mufevic, Toth, Brejc, llich, Rogelj, Gradisnik, Cizej, Zgonc, Povh, Verardo, Grgurevic, Pengov, idr. (Glej: 5tudentsko gibanje 1968- 71, 5tr. 135-200). 
lO Po: Studentsko gibanje 1968- 72. 5tr. 152-207. 
11 Vir: Studentsko gibanJe 1868-72, 5tr. 204-206. 
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NEANGAZIRANI SHIDENTIIN PROFE50RJI 
50 OBJEKT MANIPULACIJE 

KDOR 51 5VOBODE NE VZAME, JE NI 
VREDEN! 

TAJATI LED NAS SELE ZACNE 5E, POMLAD 
JE DRUGOD ZE ... 

ZAHTEVAMO OBVESCANJE, 
IZOBRAZEVANJE, 05VESCANJE V5EH 

DELAVCEV 

(na steni ob dvigalu od pritlicja do 4. etaie FF) 
ALI BARBAR5TVO 
BO KOMUNIZEM 
PRIHODN05TI 

DRUZBA 

Izide (31. 5. 1971) pozneje veckrat objavljen -
tudi kritiziran - Manifest zasedene FF je nekak 
povzetek pisanja in razprav med zasedbo, ki pa ni 
bil sprejet na nobenem organu zasedbe. V njem 
,teo.retska skupina, (v njej so sodelovali A. Ule, 
D. Strajn, P. Kristan, B. Mihevc in drugi), pojas
njuje povod, taktiko (razgaljanje) gibanja in stra
tegijo (gverilski pohod skozi institucije), ocenjuje 
politicne in gospodarske razmere ter daje splosne 
usmeritve za prenos kriticne znanosti .v tovarne, na 
polja 1 ... 1 na vsa podrocja druibenega odlocanja. 
in .osvobajanje univerze •. Dokument se koncuje 
s poglavjema 0 reorganizaciji ZK in javnem (ne) 
obvescanju. Povzemamo in navajamo nekatera 
stalisca glede univerze, studija in izobraievanja: 

.Ena nasih temeljnih zahtev je eksteritorialnost 
in avtonomnost univerze, ki v osnovi omogoca svo
bodo znanosti. Na zasedeni fakulteti smo skusali 
postaviti temelje nove univerze I .. .j. Preizkusili 
smo mnoge nove oblike studijskega dela, ki so 
omogocale vecji interes in aktivnost studentov ter 
spremenjene odnose med predavatelji in studenti, 
ki niso temeljili na principu avtoritete.j .. .j' 

Obstojeci proizvodni proces, svet stihije, mno
iicne kulture proti enodimenzionalnemu cloveku, 
delavcu, potrosniku brez moinosti vplivanja - v to 
hocejo .vkljuciti tudi univerzo, da bi sooblikovala 
taksen svet z dajanjem znanstvenih rezultatov v 
sluibi zasuinjevanja cloveka •. Studenti so zunaj 
neposrednega proizvodnoga procesa in lahko 
ustvarjajo .kriticno znanost, ki odkriva nove cloveka 
osvobajajoce nacine proizvodnje, sodeluje pri obli
kovanju naravnega okolja in razkriva nezdrave 
cloveske odnose, v katere spada predvsem neod-

U Glej npr. Studentsko gibanje \968-72, str. 201 - 204. 

govorna politika .• Z osvoboditvijo .cloveka od vseh 
oblik sprevrnjene zavesti. bi se sprostila revolucio
narnost in v povezavi studentov z delavci se .oboji 
vzpostavljamo kot proletariat •. 

.Svobodna univerza mora dopuscati maksi
malen razmah svobodne kriticne znanosti. Postati 
mora iarisce misli I .. .j, ki bo razbijala laino raciona~ 
nost industrijsko-potrosniske druibe ter oblikovala 
cloveka, ki mu bo bistvena delovna vrednota resnica 
in ne dobicek I .. .jkovacnica vsestransko razvitih ust
varjalnih osebnosti, ki se bog ate skozi odnos do dru
gega cloveka in narave. 1 ... 1 Gre za svobodo kritike 
znanosti, umetnosti, svobodo cloveske produkcije, 
ki je celovito osvobajanje I .. .j. Svobodna univerza 
je subverzivna-pozitivna provokacija v druibi. I .. .j V 
lastnem interesu mora I druibal trpeti to svobodo, 
cetudi ji kaie njen pravi obraz. 1 ... 1 Svobodna pa je 
univerza sele takrat, ko znotraj sebe ne dovoljuje 
nobenih elitisticnih in avtoritarnih konceptov, zaprtih 
struktur, moei in vplivov njej tujih sil, nedemokraticnih 
postopkov, zaprtosti do uvajanja novosti ; ne do
voljuje zlorabljanja in ignoriranja studentov. 

Brezploden je vsak projekt reforme univerze, 
ce ie v fazi sestavljanja ne angaiira studentov 
in pedagogov, znanstvenih delavcev na univer
zi ter vseh druibenih subjektov. Do sedaj so bile 
vse reforme univerze vsiljene od zunaj in locene 
od reforme celotnega izobraievalnega sistema .• 
S samostojno reformo naj bi uveljavili kriticno 
znanost, ki se .Iahko Ie razdaja , ne prodaja 1 ... 1' 

.Zahtevamo stalno izobraievanje vseh zaposle
nih in enake moinosti za izobraievanje vseh otrok 
ne glede na regionalni in socialni izvor. ,22 

Zasedba FF, morda najodmevejsna akcija 
Ijubljanskih studentQv v sedemdesetih letih, se 
je pribliiala koncu. Clan vlade dr. E. Petrie je v 
republiski skupsCini (1. 6. 1971) na vprasanje dveh 
studentskih poslancev (Vojana Rusa in Toneta Rem
ca) pozitivno ocenil prizadevanja veCine studentov 
in kot probleme univerze navedel: 'I .. .j nerazvita sa
moupravna praksa, nesodoben koncept vsebine in 
nacina studija, premalo aktivna in odgovorna vloga 
studentov v znanstveno-pedagoskem procesu I .. .j, 
materialni poloiaj univerze in premajhna prisotnost 
kriticne misli v druibeni praksi.. Za resevanje pro
blemov je zaieleno angaiiranje studentov in mla& 
ne. Obljubil je zakonitost, spostovanje avtonomije 
in zahtev~1 od univerze in studentov, da poskrbijo za 
red. (Po: Studentsko gibanje 1968-71, str. 194-195.) 

Zasedba FF se je iztekla z opustitvijo pregona 
proti A. Franku (3. 6.), gladovno stavko in izglasova-

. 4 •.• ,1,111111.1,.1 1;"1.'1., 
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no prisilno hospitalizacijo studenta Borisa Vuka, ki 
je pisal 0 radikalnih akcijah, nastopom dr. E. Petriea 
na FF (3. 6. 1871). Z vidika, ki nas tu zanima, je 
znacilen tudi sestanek predstavnika zasedene FF 
(B. Mihevca) v republiski skupsCini z dr. A. Kornhau
serjevo in M. Poljanskom, ko je beseda tekla 0 poj
mu alienacije, in ne 0 reformi univerze (po spominu, 
B. M.). Poskus vplivanja studentskih aktivistov na 
javno mnenje in pridobivanja zaveznikov so bili tudi 
sestanki23 s krajani nekaterih krajevnih skupnosti. 

Z vidika studentskega odnosa do univerze in 
studija pomenijo nadaljevanje studentske pomladi 
1971 dejavnosti na nekaterih oddelkih in fakultetah, 
usmerjene v kritiko studija in njegovo spremem
bo, pa tudi prizadevanja nekaterih aktivistov (ne Ie 
studentov) in studentske organizacije za vzpostavi
tev alternativne univerze, strnjene lokacije univer
zitetnih stavb in za studentskega prorektorja, ki so 
tekle v letih 1971 in 1972. 

,Ob se zivih spominih na zasedeno Filozofsko 
fakulteto. in v vzdusju osipajoeega stl!dentskega 
gibanja (kot pravi urednistvo zbornika Studentsko 
gibanje 1968-72, str. 259) je novi fakultetni od
bor studentov FF pripravil 23. 10. 1971 zivahen 
studentski sejem s studijskimi in studentskimi 
potrebscinami, dokumentarnimi filmi in stosi. V 
novem glasilu FIFAK (st. 1) je F. Adam teoretske 
zasnove in programe v SP ocenil kot nedodelano 
figurativno prikazovanje problemov .• Govorili smo 0 

spremembi studija in reformi univerze ter se jezili na 
profesorje, toda, bomo zdaj sposobni uresnieiti tisto, 
kar smo zahtevali (uvedba seminarskega studija, 
teamsko studijsko delo, itd). Na nekaterih oddel
kih FF je vse to odvisno sarno od pripravljenosti in 
sposobnosti studentov., Naloge FO FF so po nje
govern: svobodne katedre, participacija v organih 
fakultete in univerze, informiranje, social no dele in 
subkultura. FO FF je predlagal (13. 10. 1071) izved
bo raziskave 0 druzbenem polozaju posameznih 
strok (zaposlovanje diplomantov, potrebe in ustrez
nost studijskih profilov, naertovanje studija). Tako 
raziskavo bi pripravil tim strokovnjakov, to bi bila 
tudi naloga bodoeega Centra za razvoj univerze, je 
pisal student F. Adam leta 1971. 

.Pozitivno sindikalistiena,24 orientacija na - FO 
FF - je bila v letu 1971 in 1972 precej dejavna. FI-

:D Viri: Zapiski B. M., Studentsko gibanje 1968-72. 
24 Studentsko gibanje }968-72. str. 313. 

FAK je objavljal prispevke in povzetke razprav s 
profesorji in studenti 0 reformi studija. P. Zgaga je 
pozneje v Tribuni ocenil, da se je v njih pokazalo, 
da se za reformo studija zanima absolutna manjsina 
studentov, da se mnogi vpisujejo na univerzo zara
di ambicioznih starsev, napredovanja na druzbeni 
lestvici, slabih predhodnih sol, trenutnih kadrovskih 
potreb in da bi drugaeen studij povzroeil veeji osip, 
zato si .revolucionarna manjsina nakoplje odpor 
sicer moleeee veCine, katere interes na univerzi je, 
da na tim lazji naein dostudira,.25 

Kaj storiti za spreminjanje studija (na FF), je 
v Tribuni26 navedel student V. Zalar,27 ki je precej 
idej, kot sam pravi, pobral po predavanju prof. V. 
Schmidta 0 visokosolski didaktiki, ki ga je imel 17. 
11. 1971 za FO FF. Opozorilje na njegovo knjigo 0 

visokosolski didaktiki (izsla 1972) in iz nje poudaril 
moznost natisnjenih predavanj in seminarsko dele 
v malih skupinah, boljse naeine preverjanja znanja 
in studentsko ocenjevanje profesorjev. 

Na Ekonomski fakulteti je v teh letih obstaja-
10 dejavnejse studentsko jedro ob veejem stevilu 
pasivnih studentov, ki je prirejalo uspele okrogle 
mize in katedre 0 aktualnih temah s strokovnjaki 
in politiki (npr. s S. Kaveieem), kot pise urednistvo 
zbornika Studentsko gibanje 1968-72 (str. }29). 
V st. letu 1970/71 je zaeelo izhajati glasilo CE, ki 
je objavljalo tudi prispevke 0 studijskih problemih 
(npr. 0 studentskih anketah 0 profesorjih). Najveeji 
problem EF je bila premajhna stavba fakultete (na 
GregorCieevi ulici) in studenti so novembra leta 1971 
pripravili zaradi zapletov v zvezi z zgradbo javno ma
nifestacijo s pohodom (24. 11. 1971) do takrat odpr
tega Maximarketa. Pridruzili so se jim tudi studenti 
Medicinske fakultete, ki je se dolgo potem delovala 
v stari vojasnici, ter drugi studenti.26 Konec leta 1971 
je izbruhnilo nesoglasje med vodstvom Ekonomske 
fakultete, ki si je prizadevalo tim prej dobiti lokacijo 
za_ Bezigradom (oziroma kjer koli v Ljubljani) in 10 
SS LVZ, ki je zagovarjal gradnjo univerzitetnih stavb 
na juznem robu centra Ljubljane, pri eemer se je na
slanjal na analize in idejne naerte skupine studentov 
arhitekture in prot Ravnikarja.29 

Skupseina 55 LVZ 11. 11. 1971 je novemu 
vodstvu studentske organizacije nalozila, ,da se 
ukvarja z vprasanji studentskega standarda, refor-

~ Tribuna,!it. 19, let. 21, 14.4. 1972. Mnenja in probleme molt:et:e veeine !itudentov so pokazale poznej!ie raziskave Centri!l Zli razyoj univene (ukinJenegll 
1995). 

:Hi Tibunll!it. 17, let. 21 , 24. 3. 1972. 
21 F1FAK!it. 2, 3.3.1972, povzem a.m po Studentsko gib,~mJe 1968- 72,317-319. 
Z!I P. Zgaga: BODIMO REAUST1, ZAHTEVAJMO NEJ.\OGOCE!, Tribuna, st. 7-8, let. 21, I I. 12. 1971. 
1:11 SASEK, M. Lokacija univerzitetnega centra, Tribuna R 3, let. 21, 25. to. 1971. 

fitl·····U,,'i:·,·ii,,···tt, • 
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me univerze, studentskega samoupravljanja, spe
cializiranimi organizacijami, pokrajinskimi klubi. 
in sirso politiko, posebej tudi, da organizira .zbore 
studentov 0 reformi univerze na vseh fakultetah, 
solah in akademijah., na katerih bi .konkretno obde
lali studijsko problematiko., da vabi vse zainteresira
ne na razgovore (na primer 0 mariborski univerzi). V 
tern ea~u je imel za seboj ze skoraj tri leta oddajanja 
Radio Student, svojo dejavnost pa je razvijal tudi 
Studentski kulturni center (SKUC). 

V 1972 so se vprasanj fakultet in kritike studija 
lotili poleg .filozofov, in ekonomistov tudi arhitekti, 
elektrotehniki, fiziki in kemiki. Njihove zahteve so 
bile podobne tistim, ki so jih nekoliko prej (spornladi 
1971) izrazali studenti na biotehniki in FF. Pri tern 
so sodelovali tudi nekateri studenti, ki so bili (prej) 
dejavl]i v raznih organiziranih studentskih skupinah 
(10 SS, AO, na zasedeni FF).30 Spomladi leta 1972 
je delovala tudi .alternativna univerzall. Studenti 
arhitekture in drugi so se lotili konkretnih projektov 
in lokacij univerzitetnih stavb, tudi nove EF. 

Kljub jasnemu in strokovno podprtemu staliseu 
studentskega predstavnika univerzitetna skupsCina 
konec leta 1972 ni sprejela posebnega stalisea do 
prostorskega razvoja Univerze v Ljubljani. V skle
pih se omenjajo nekatere zahteve, ki so jih v svojih 
dokumentih navajali studenti, na primer odpiranje 
moznosti interdisciplinarnega in interfakultetnega 
studija, ustanovitev Centra za razvoj univerze, razvoj 
raeunalniske mreze, novi mariborski visokosolski 
center, .dvig kvalitete vzgojnega in znanstvenega 
dela., tudi s poveeanjem stevila asistentov in prostor
skih zmogljivosti, .delo s studenti naj se v bodoee 
organizira v rnanjsih skupinah, kar bi poveealo 
moznosti za individualizacijo studijall, vee sredstev 
za podiplomski studij, poveeanje obsega izrednega 
studija brez irnprovizacij.3J 

Ugolovitve 

Avtorji, ki analizirajo studentsko deiovanje v 
tern obdobju, niso enotni v ocenah 0 razlogih, 
glavnih usmeritvah in ueinkih takratnih gibanj 
nasih studentov. Mnenja se razlikujejo tudi glede 
pogojenosti studentskih gibanj od nasprotujoCih sil 
znotraj vladajoee politiene strukture, od politiene 
(tudi kulturne) opozicije in glede vpliva rnedijsko 
posredovanih vzorov iz drugih deze!. Najpogostejsa 

je ocena, da so ta gibanja sprozile nedosledno
sti in tezave pri uresnieevanju zapisanih idealov 
socialistienega sisterna, ki so jih kot svoje sprejeli 
studenti in nekateri izobrazenci, povezani s t. i. novo 
levico v zahodni polovici blokovsko razdeljenega 
sveta. Le redko interpretacije upostevajo model in 
stanje visokega solstva v takratni Jugoslaviji oziro
rna Sioveniji ter prispevek studentov k izboljsanju 
lastnega polozaja in modernizaciji socialistienega 
modela univerz. 

Z veedesetletne distance lahko Ijubljansko 
.Ieto 1968" ki zaradi silovitih studentskih akcij 
v nekaterih drzavah se danes pomeni sinonim 
za studentsko gibanje, oznaeimo za eno izmed 
obeasnih zaostritev v prizadevanjih za boljsi so
cialni polozaj studentov in diplomantov. Ostali 
so spomini na enkratno junijsko zborovanje 0 

aktualnem gospodarskem, politienem in social
nem stanju Jugoslavije in Siovenije ter nekaj gesel 
in dokumentov, v katerih so studenti opozarjali na 
polozaj sols tva, socialne in druge stiske studentov 
ter na nujnost modernizacije studija. Uresnieevanje 
sicer pod rob no izdelanih konkretnih predlogov za 
izboljsanje studija so studenti in njihovi dotakrat
ni predstavniki prepustili organom preoblikovane 
studentske organizacije (Skupnosti studentov), 
univerze in republiskih oblasti. 

Ljubljanski studenti so v letu 1971 opozarjali na 
socialne razlike, probleme okolja, slabe razmere za 
studij in kritizirali odnos oblasti do visokega solstva 
in do studentov. V nekaterih primerih posegov or
ganov varnosti (s katerimi so imeli nekaj manjsih 
konfliktov) so z odmevnimi (sicer tradicionalnimi 
in drugod obieajnimi) akcijami opozorili na avto
nomijo univerze in se zavzeli za kolege, tudi tiste 
na drugih univerzah. Studentske kritike univerze in 
studija so se gibale v razponu od splosnih oeitkov 
znanosti, univerzi in izobrazevanju nasploh, naj
pogosteje v marksistieni tradiciji, do nastevanja 
vrste konkretnih pripomb in predlogov v zvezi 
s studijem na posameznih oddelkih, fakultetah, 
solah in akademijah. Glede tega se niso dosti razli
kovali od kolegov na drugih evropskih univerzah. 
Studentski aktivisti .teoretiki. so se zavzemali za 
univerzo, ki naj bi bila avtonomna, zunanje in no
tranje svobodna, angazirana pri resevanju pereeih 
vprasanj, z tesnejso povezavo disciplin, raziskoval
cev, profesorjev in studentov. Studenti naj bi bili 
vkljueeni v dejavnejse oblike studija (npr. semi-

)0 Ustna izjava A. Uleta 15. 10. 1994. Glej tudi podobno mnenje urednlstva zbornika Studentsko gibanje 1968- 72, str. 310, da so bili motor teh spontanih, 
neodvisnih in vcasih nepricakovanih dejavnosti praviloma bolj~i studenti. 

Jl OBJAVE UNIVERZE V LJUBLJANI, sL I. 1971/ 72, 5t 1-2, str. XV- XVIII. 
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narskega dela, seznanjanja s praktienim delom v 
stroki, sodelovanja v raziskovalnem delu). Bili so 
proti omejevanju vpisa, za proznejse studijske pro
grame z veejimi moznostmi individualizacije. Imeli 
so vrsto pripomb na pedagosko deja uCiteljev, zav
zemali so se za manjse skupine na vajah in za vee 
asistentov. Zahtevali so boljso studijsko Iiteraturo, 
knjiznice in raeunalnike ter razvojne in svetovalne 
sluzbe na univerzi. Studentski predstavniki so v tern 
obdobju nadaljevali prizadevanja za boljsi socialno
ekonomski polozaj studentov. Bolje so organizirali 
studentsko organizacijo in razvili nove institucije 
(npr. Radio Student). 

V tern obdobju zasledimo delovanje studentskih 
predstavnikov v univerzitetnih in fakultetnih organih 
in vee zivahnih razprav med studenti, profesorji in 
vodilnimi funkcionarji v okviru univerze, v studentski 
organizaciji in univerzitetni organizaciji ZKS, ki so 
bile verjetno najpomembnejse. Pri uresnieevanju 
globljih sprememb univerze in druzbe tudi drugi 
potencialni dejavniki (politiene organizacije, zlasti 
ZK, posamezni vplivnejsi univerzitetni profesorji) 
niso bili dosti uspesnejsi od angaziranih studentov. 
S takim nacinom odlocanja, kot je bil takrat (v se
demdesetih letih), pac ni bilo mogoce uresnieevati 
pobud za bistveno posodabljanje. 

Prihajale in odhajale so nove generacije studentov, 
tudi aktivistov in funkcionarjev, starejsi studentski 
aktivisti so nastopili napovedan pohod skozi institu
cije, pod rezimom (pritiskom) vsakdanjega zivljenja 
in dela. Dediseino gibanj iz tistih let so prevzele dru
ge organizacije, pozneje predvsem ZSMS, se kako 
desetletje starejsi (studentski) aktivisti pa so se 
znasli v razlienih vlogah in kabinetih, na univerzah, 
fakultetah, institutih, v strankah, parlamentih, vla
dah in zunaj njih. Bi se, ce ne bi bili, v onih letih, tisto, 
kar so bili? Prispevek k oblikovanju osebnosti dela 
generacij slovenske mladine, ki so studij zacele se v 
sestdesetih letih, je najpomembnejsi rezultat gibanj 
na Ijubljanski univerzi v letih 1968 in 1971. 

Povzelek 

Avtor, tudi sam udelezenec studentskega gi
banja, pise 0 dejavnostih, staliscih in zahtevah Ijub
Ijanskih studentov v letih 1968 in 1971. Povzema 
objavljene dokumente, ki so nastali v studentskih 
skupinah, predvsem tiste, ki se nanasajo na pro
bleme univerze in studija. Navaja studentske ocene 
stanja v izobrazevanju, zlasti visokega, in glavne 
zahteve ter predloge za izboljsave predvsem za t. i. 

reformo univerze. Za leta 1968 je osrednji dogodek 
zborovanje v studentskem naselju 6. 6., za leta 
1971 pa zasedba Filozofske fakultete Univerze v 
Ljubljani (25. 5. do 3. 6. 1971). Opisana so tudi 
prizadevanja studentov FF, EF in nekaterih drugih 
strok za izboljsanje studija v letu 1971 in v zacetku 
1972. Ugotavlja, da so studenti v tem casu opo
zarjali na probleme takratne druzbe in univerze, na 
primer na socialno razlikovanje, neustrezen polozaj 
izobrazevanja in znanosti ter zastarel nacin studija. 
Oblikovali so bolj ali manj konkretne predloge za 
izboljsanje svojega socialnega polozaja in moder
nizacijo studija ter nekatere predloge tudi uveljavili. 
Koneuje z ugotovitvijo, da je bil najpomembnejsi 
rezultat gibanj na Ijubljanski univerzi v tistih letih 
oblikovanje osebnosti dejavnejsega dela takratnih 
generacij slovenske mladine. 

Ljubljana, junij 1971: Avla FF - osrednje prizorisce zosedene 
FF (fotograf neznan. v: Studentska gibanje 1968- 1972. 
1982. prilagal 

Vzpostavljonje slikov Z obeani pred zasedeno FF: v sredinj 

studenlski redar Jovo Labanac. Fetograf neznan, v: Studentsko 
gibanje 1968- 1972. 1982. priloga. 
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Goranka Krea6c: 

Pogled na itudentsko gibanie 
V Sioveniii 1968-1972 z danainie 
perspektive: pogovor 
z dr. Franetom Adamom 

Dr. Frane Adam je sociolog in predavatelj na 
Fakulteti za druzbene vede v Ljubljani, na oddel
ku za kulturologijo. Med studentskim gibanjem 
1968-1972 je se kot student deloval vakcijskem 
odboru za zasedbo Filozofske fakultete leta 1971. 
V istem casu je bil stalni sodelavec in nato urednik 
studentskega casopisa Tribuna, kmalu zatem pa 
eden izmed soustanoviteljev Casopisa za kritiko 
znanosti, domisljljo in novo antropologijo. 

1. Studentski casopis Tribuna je v tistih letih 
pomenil nekaksno sredisce, iz katerega 
je izslo skoraj vse, kar se je dogajalo med 
studenti: vecplasten in izjemno bogat literar
ni vrvei, sajje prav tam zacela svojo ustvar
jalno pot generacija nove slovenske proze in 
pesnistva ... 
Hvala za predstavitev in vabilo. Najprej bi po

vedal, da se tedanjih casov rad spominjam, ne 
gojim pa kaksnih sentimental nih ali nostalgicnih 
spominov. Dejansko se je v obdobju 1968-1972 
marsikaj zanimivega in inovativnega dogajalo. Bil 
je cas kreativnosti in novih idej (ki pa ni dolgo tra
jal, tja do 1973, potem je v 80. letih spet prislo do 
odpiranja). 

2. UredniStvo Tribune so z budnim ocesom 
opazovale oblastniske strukture. Med vasim 
urednikovanjemje Tribuna doiivela kar dve 
izmed stirih zaplemb. ' Med drugim ste v 
svojem Clanku zapisali ' ... agenti CK ... '. 
Ne spominjam se natancno, ali sem upo

rabil ta izraz, kot vern, sem kritiziral dejavnost 
neostalinisticnih oziroma dogmatskih Clanov 
vodstva Zveze komunistov. Ce se pray spomin
jam, je bila Tribuna zaplenjena kar petkrat v enem 

letu (dvakrat zaradi mojega pisanja, dvakrat zaradi 
Jase Zlobca, enkrat pa zaradi clanka nekoga, ki je 
kritiziral Titovo potovanje v Iran). Sam sem bil nato 
izkljucen iz urednistva, pray tako tudi Jasa. 

3. Letos poteka 40 let od razmaha studentskih 
gibanj, ki so zajela Evropo in lOA. Ta val j e 
skoraj socasno pljusknil tudi v Jugoslavijo 
in Slovenijo. Takrat ste bili kot aktivni Clan in 
eden izmed glavnih protagonistov udeleieni 
v najpomembntjSih dogodkih. Kaj vam je 
takrat pomenil ta cas? 
Ta cas me zaznamoval osebnostno in strokov

no. 0 sistemski posledi<!ah tedanjih dogajanj pa 
obstajajo razlicna mnenja. Vsekakor je bil to po
skus vzpostaviti zunajinstituciqnalno alternativo 
rezimu, kar seveda ni uspelo. Ceprav je bilo vse 
skupaj zelo nekonsistentno, je obstajala tendenca 
v smislu politicnega in kulturnega pluralizma (tu 
ne smemo pozabiti, da so se podobne tendence 
pojavljale ze prej, recimo, sredi 60. let s Perspekti
varni, ki so bile ukinjene). 

4. ldaj ste priznani sociolog in visokosolski 
ucitelj ter uveljavljeni druiboslovni analitik. 
Kako z danaSnje perspektive gledate na ta cas? 
Kot receno, nisem nagnjen k sentimentalnemu 

obcutju. Sam sem tedanje gibanje in vrvenje zaz
naval kot klic k pluralizmu (,Svoboda je svoboda 
tistega, ki misli drugace.,) . 

5. V casu ]968- ]972 so se pojavili prvi zna
nilci civilne druibe in elementi dejavnega 
driavljanstva. Govorim seveda 0 teh pojavih 
med studenti in mladinskimi neformalnimi 
gibanji. 

Prva j e bila zaplemba Mevilke 3, 25. to. 1971, letnik XX[, stevilka 9, z datumom 24. 12. 1971. Zaplenjena je bila zaradi climka Franka Adama Univer
zlletn i komite med CK in studentsko leuieo ler pojav slovenskega neosla linizma . Zaplemba je bila utemeljena Z odlocbo, da c lanek ni ustrezal 
dolocilom 52. elena , tocka 2, zakona 0 tisku . 

• ict·····iiIIIL, •. il; .. ···ti" 
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Teiko bi rekel, da je slo za civil no druibo, saj je 
bilo delovanje omejeno na majhne enklave znotraj 
univerzitetnega in kulturnega okolja. Poleg tega 
je bila oblastna kontrola kar obseina in mocna. 
Po moje, tedanja gibanja nimajo dosti povedati 
sedanjim generacijam. Te si morajo same izdelati 
svoj koncept identitete in vizijo realnih druibenih 
sprememb. 

6. Studentsko gibanje in mladinska neformal
na gibanja so imela daljnoseine posledice 
prav v spremembi i ivljenjskega sloga mla
dih. Takrat sta nastali tudi prvi urbani komu
ni na Slovenskem, v Tacnu in na Brodu. Bili 
ste eden izmed soustanoviteljev in prispevali 
pomemben delei k internacionalizaciji teh 
giba,y. Navezali ste stike z .amsterdamskimi 
palcki. in povabili Roela Van Duyna v Lju
bljana, ki je bil nekaj casa stalni sodelavec 
Tribune.2 

T udi alternativni iivljenjski slog spada v to ob
dobje. Veseli me, da bom kmalu spet videl Roela 
van Duyna. 

Brod, 1971. No sliki prepoznomo naslednje aklivne udele· 

zence lludenlskego gibonja: Pavlelo Zgogo, Jadrana Sler

leta, Franeto Adama, Bloza Ogorevca, Dorko Strojno, Ivana 
Volorico . Fea, Vera in Vinko Zolarja ... (Folc: Zore Veselic, 
arhiv Meslnega muzeja Ljubljana) 

a Bralea kate opozoriti, da je eden izmed udeleiencev teh gibanj, Jadran Sterle, posnel dokumentarec 0 Komunah na Brodu in v TlIcnu. 

d 
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Goranka KreaCie, Osnovna sola Preserje 
v 

siudeniska in mladinska neformalna 
kullurna gibania 1968-1972 
v Sloven iii. Ogled razslave 
v Meslnem muzeiu Liubliana 

,M. Weber vztraja, da bo nas interes za zgo
dovino vedno opredeljen skozi kulturne vrednote 
in ideje. Te pa so, kot vsakdo ve, zelo razlicne in 
mnogokrat hudo navzkriz. In ce je tako - in tako 
je - potem lahko na podlagi odvisnosti zgodovine 
od razlicnih interesov obstajajo zgolj zgodovine, ne 
pa Zgodovina, ki se je "resnicno zgodila'.' (Balazic, 
M. Siovenska demokraticna revolucija 1986-1988: 
civilna druzba, nacionalni program in Ijubljanski 
proces. Ljubljana: Liberalna akademija, 2004). 

Uvod 

Za pripravo na multiperspektivno obravnavo 
leta 1989 smo se odlocili za multidisciplinaren pri
stop. Za uvodno motivacijo smo namenili dye uri 
studentskemu gibanju in mladinskim neformalnim 
gibanjem v sestdesetih in sedemdesetih letih 20. stD
letja. Nastopamo v dveh vlogah. Dr. Darko Strajn v 
svojem teoreticnem delu govori kot prica dogodkov, 
kot dejavni udelezenec v obravnavanih dogodkih in 
kot druzboslovni analitik ter raziskovalec solskega 
polja. Avtorica tega prispevka govori kot prica in 
dejavna udelezenka v studentskem gibanju 1968-
1972, kot zunanja sodelavka pri zbiranju gradiva 
in pripravi razstave v Mestnem muzeju Zivljenje 
mladih v Ljubljani v drugi polovid XX. stolega 
ter kot uCiteljica in knjiznicarka v osnovni soli. 

Ko smo Clanek sestavili, smo ugotovili, da je ve
liko preobsezen, zato smo ga razdelili na dva dela. 
Ugotovili smo tudi, da med casovnima obdobjema 
(1968-1974 in 1989) ni kontinuitete. Sestdeseta in 
sedemdeseta leta so bila nekaksen uvod v poznejsi 
pojav civil nih gibanj. Pa tudi na konceptualni ravni 
nismo ugotovili bistvene povezave, ki se je sprva 
zdela nekaj samoumevnega, saj je bil za obe gibanji 
znacilen upor proti vladajocim strukturam. A ven-

dar so kljub temu v tem casu nastali tudi nekateri 
,kljucni koncepti, ki so se ob!ikovali v politicnih 
praksah dvajset let pozneje, (Strajn, 2008) . Nato 
se je pokazala se ena razlika: studentska in druga 
mladinska neformalna kulturna gibanja so bila v 
sestdesetih izrazito kozmopolitska, medtem ko se 
je v osemdesetih ob gibanjih civilne druzbe, ki so 
ohranila kozmopolitizem, pojavila se usmeritev v 
nacionalno osamosvojitev, ki je zaradi soocenj ob 
koncu socializma pridobila odlocilni pomen. 

V prispevku Kako razumeti studentska gi
banja? je Darko Strajn dogajanje v sestdesetih in 
sedemdesetih letih umestil v teoreticni okvir. Ta 
Clanek avtorice Goranke Kreacic se vsebinsko na
vezuje na prispevek Darka Strajna, nanasa pa se na 
vodeni ogled razstave v Mestnem muzeju Ljubljana. 

siaina raulava V Meslnem 
muzeiu V Liubliani: OBRAZI 
UUBUANE (spominska 
soba Sumiiu) 

V Mestnem muzeju v Ljubljani je postavljena 
nova stalna razstava Obrazi Ljubljan~. V ta sklop 
sodi tudi postavitev spominske sobe Sumiju, kjer 
so se v sestdesetih in sedemdesetih letih 20. sto
letja zbirali mladi. V tej sobi je mogoce ucence 
seznaniti z nacinom zivljenja mladih v Ljubljani v 
poznih sestdesetih in v sedemdesetih letih: kako so 
se oblacili, kam so potovali, kje so bivali, kaksno 
glasbo so poslusali in kaksno glasbo so ustvarja
Ii, kaksne knjige so brali in pisali. Velik fotokolaz, 
ki prekriva celo steno, je namenjen predstavitvi 
studentskega gibanja v Ljubljani. Dve okni pa pred
stavljata prvo urbano komuno iz Tacna v Sioveniji 
in eksperimentalno studentsko gledalisce Pupilije 
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Ferkeverk. Na racunalniku pri vratih si je mogoee 
ogledati se nekaj fotografij in kratkih dokumentar
nih filmov, ki so tu Ie zacasno namesceni. Vsekakor 
velja opozoriti, da razstava zal se ni dokoncana, saj 
sosednji prostor, ki bo namenjen poslusanju glasbe 
in gledanju filmov, se ni urejen. Namenjen bo pred
stavitvi zivljenja mladih, ki so obiskovali bife Sumi, 
hkrati pa so tudi sami bili (in so se) ustvarjalci na 
razlienih podroejih delovanja. Pedagoska sluzba v 
muzeju, ki ima pripravljene delovne Iiste za celo raz
stavo, se nima pripravljenega vodstva in ucne ure 
samo za ta razstavni sklop. Ueitelj je prepuseen sa
memu sebi in svoji iznajdljivosti. Zaradi vseh ome
njenih pomanjkljivosti je razstava bistveno okrnje
na, in lahko Ie upamo, da bo Ijubljanski mestni svet 
kdaj odobril sredstva, potrebna za izpeljavo tega 
zanimivo zasnovanega projekta in za neokrnjeno 
delovanje ter dostojno predstavitev nekega obdobja, 
kar si osrednji mestni muzej nedvomno zasluzi. 

Vodstvo pO razstavi 
in razlaga 

,Viri 0 zgodovinskih dejstvih so nenavadno 
omejeni, saj belezijo Ie zanimivejse dogodke. To 
najveekrat pomeni, da se z istimi podatki ujemajo 
kaj razlicne in nasprotujoee si razlage zgodovine, 
ki vse ciljajo na raven splosnega. Ali nam to kaze, 
da se moramo odpovedati naivni veri v zakljueen 
niz zgodovinskih podatkov, razlozenih zgolj na en 
sam naein? Ali pa je potrebno priznati, da so vse 
raznolike razlage enakovredne in jih lahko ocenjuje
mo Ie po sposobnosti pojasnjevanja zgodovinskih 
dejstev,. (Balazic, M. Siovenska demokratiena 
revolucija 1986-1988: civilna druzba, nacionalni 
program in Ijubljanski proces. Ljubljana: Uberalna 
akademija, 2004). 

V uvodnem delu se ueenci seznanijo z zaeetki 
in razlogi mnozienega students keg a gibanja, ki 
je ob koncu sestdesetih zajelo ZDA in se kmalu 
razsirilo na Evropo: to so bili protesti proti vojni v 
Vietnamu in pojav ,flower-power" mladinskih ne
formalnih kulturnih gibanj ter pojav subkultur kot 
izziv konformisticnemu naeinu zivljenja. To so tudi 
studentske demonstracije v Parizu in studentsko 
gibanje v Sioveniji, kamor sodijo studentske de
monstracije in zasedba Filozofske fakultete v Ljub
Ijani v maju 1971. Seznanijo se tudi 5 pojavom pr
vih neformalnih oblik mladinske kulture kot enim 
izmed razlicnih spoprijemov 5 takratno politicno 
in sirso druzbeno situacijo. Med te prve zametke 
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civilne druzbe stejemo med drugim prvo urbano 
komuno v Sioveniji. Ustanovili so jo studentje iz 
drugih krajev, ki so najeli staro hiso v Tacnu in 
kmalu zatem na Brodu. Kmalu je postal to prostor, 
kjer so ziveli ali se shajali tedaj mladi, danes pa pri
znani pesniki, slikarji, filozofi, univerzitetni in solski 
ueitelji idr. Za razvoj civilne druzbe je pomembno 
povezovanje Tacenskih komunardov z nizozem
skim urbanim gibanjem .kabouteljev, (palekov). 
Kabouterji so ustanovili nekaksno Novo drzavo, 
razdeljeno na 12 sektorjev. Posebno pozornost so 
posveeali porusenemu ekoloskemu ravnovesju, ki 
so ga poskusali z razlienimi ukrepi ponovno vzpo
staviti.lmeli so svoje trgovine, otroske vrtce in sole, 
kjer so uvajali sistem brez avtoritet, psihiatriene 
bolnisnice itn. V Amsterdamu so bili kabouterji zelo 
priljubljeni predvsem zaradi socialne pomoei, ki so 
jo nudili starim in onemoglim. V mestnem svetu so 
imeli celo pet poslancev. Idejni vodja nizozemskih 
'palekov, je bil Roel van Duyn, redni obiskovalec 
komun v Tacnu in na Brodu in nekaj easa stalni 
sodelavec studentskega easopisa Tribuna. Van 
Duyn je se danes svetnik v amsterdamski mestni 
hisi. Tacenski komunardi so, po vzoru nizozemskih 
somisljenikov, poskusali uvesti v Ljubljani ,bela 
kolesa, za pot v sluzbo, v solo in so bili zaeetniki t. i. 
ekozavesti. Komuna je bila zaradi svoje utopiene 
intelektualne in politiene profiliranosti trn v peti 
vladajoeim garnituram, zato je bila pod nenehnim 
nadzorom (Sterle, J., 2005). 

V tistih easih so bila potovanja v oddaljene kraje 
pomemben del studentske kulture in nekaksen sta
tusni simbol. Premagati kopensko pot skozi Tureijo, 
Iran, Afganistan in Pakistan ter prispeti v Indijo je 
bila nekaksna zapovedana preizkusnja in iniciaci
ja. Ta pot se je prekinila 5 padcem Pahlavijevega 
rezima, ki je do tedaj omogoeal nekoliko varnejso 
pot eez Iran kot poznejsa doba ajatola Homeinija. 

Tudi studentsko gledalisee Pupilije Ferkeverk, 
ki se danes steje za enD izmed najvplivnejsih 
eksperimentalnih gledalise, je v svojih predstavah, 
ki so razburile slovensko javnost, izrazalo odpor 
proti vsem oblikam avtoritete, tako politicnim kot 
tudi nacionalnim simbolom, partiji, porajajoei se 
potrosniski druzbi itn. Gledalisce so ustanovili ta
krat mladi pesniki iz sku pine 443, Milan Jesih, Iva 
Svetina, Matjaz Kocbek, Bard lucundus (pozneje 
znan kot slikar), Ferdinand Miklavc idr. Prvi dye 
predstavi je reziral takrat se mladi reziser Dusan 
Jovanovic, poznejse predstave pa Tomaz Kralj. 

Pomembna pridobitev za razstavo je tudi t. i. 'ga
lerija portretov. oziroma zajetna zbirka fotografskih 
zapisov obrazov mladih, ki jih je v letih 1972-1978 
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snemal akademski slikar Kostja Gatnik, dejavni 
udelezenec takratnih dogodkov. Njegova zbirka 
je predstavljena v albumu na mizi v razstavni sobi. 

Nacrlovanie ucnih ur: 

Ucna tema: v ucnem nacrtu za 9. razred osnov
ne sole je za obravnavo teme Slouenci po II. suetou
ni uojni namenjenih deset ur. Znotraj tega sklopa 
se na 60. in 70. leta nanasa vsebina Spoznauanje 
iiuljenja v 50. in 60. letih na Slouenskem. 

V ucnem nacrtu za zgodovino v gimnaziji lahko 
obiscemo razstavo v sklopu teme Pouojna geopo
litifna slika Europe: upor mlade generacije 1968. 

Nacrtovani cas in izbrana vsebina v okviru ucne 
teme: nacrtovani cas za obravnavo izbrane ucne 
teme sta dye solski uri, ki vsebujeta vodeni ogled 
razstave Obrazi Ljubljane: Ziuljenje mladih u 2. 
eolouici XX. stolelja u Ljubljani: spominska saba 
Sumiju v Mestnem muzeju v Ljubljani. Ti dye uri 
sta lahko nacrtovani kot uvodna motivacija pred 
ucnima urama v razredu. 

Ucni lisli za pel skupin ucencev: 

Delo prve sku pine ucencev: 
studentsko gibanje v Sioveniji 

1968-1972: 
Ucenci si po vodenem ogledu razstave 

lahko se enkrat samostojno ogledajo steno s 
fotokolazem, ki predstavlja studentsko gibanje 
v Sioveniji. Ob tern odgovarjajo na vprasanja 
na ucnih listih: 

1. Poglej po razstavnem prostoru in napisi, na kate
rem mestu je predstavljeno studentsko gibanje. 

2. Kaksne so bile znacilne oblike nenasilnega 
izrazanja nestrinjanja z vladajoco politiko? 

13. Poisci med fotografijami te oblike in jih opiSi! 
4. Kako seje odzvala uradna politika na studentske 

demonstracije? 
5. Poisci tiste fotografije, ki to najbolj nazomo pri

kazujejo, in jih opisi! I 

Delo druge skupine ucencev: 
knjige, ki so jlh pisali mladlliterati 
v sestdesetih in sedemdesetlh letlh 

20. stoletja 
1. Poisci razstavno okno s knjigami. Zapisi ime

na pesnikov in pisateljev, ki se ti zdijo najbolj 
znana. 

2. Med njimi je tudi pisatelj, cigar knjige si pre
bral v solski knjiznici. Med njimi so tudi tri za 
domace branje v 5., 6. in 9. razredu. Kdo je 
to? Katere njegove knjige se poznas? 

3. Poisci razstavno okno 0 studentskem 
gledaliscu. Na dnu je drobna zelena knjizica. 
Kako je naslov knjige in kdo jo je napisal? 

4. Med knjigami je tudi ena izmed prvih knjig 
znanega slovenskega pesnika in prevajalca. 
Zapisi ime pesnika in naslov knjige! 

5. Kdo od nastetih pesnikov je/sta Presemov/-a 
nagrajenec/-ca?2 

Delo tretje sku pine ucencev: 
kako so oblacili mladi v sestdesetlh 
In sedemdesetlh letlh 20. stoletja 

1. Podrobno si oglej razstavljena oblacila. 
Kaksen slog oziroma slogi oblacenja so bili 
najpogostejsi? 

2. Primerjaj ta slog oblacenja z danasnjo modo 
in opisi podobnosti in razlike (dolZina oblek, 
hlace, lasje, zvrsti blaga, vsitki, dodatki, 
nekonfekcijska oblacila itn.)? Ali bi bila katera 
od teh oblacil primerna tudi za danasnji cas? 

3. Katera oblacila, ki so postala prepoznaven 
slog mladih v 60-ih, se nosijo !ie danes ozi
roma kako so vplivala na oblacenje mladih 
danes? 

4. Zakaj so takratna oblacila predstavljala enD 
izmed oblik upora proti avtoritetam? Kako 
mladina izraza danes ta upor? 

5. Tisti cas je prinesel !ie enD modno novost, ki 
na razstavi pri oblacilih ni zastopana. Danes 
je to splosno razsirjen nacin oblacenja med 
mladimi dekleti. Kaj je to?3 

Mcgoei odgovori 08 nekatera vpra~anja iz prve skupine ucenc;ev: znacilne oblike nenasilnega izraianja z vladajoco poJitiko so bili t. i. _sit_ini_ (ucend 
opisejo, kaj to pomeni in kako se je izvajalo). Pri fotografijah poiscejo zadnjo fotografijo v spodnjem desnem kotu, ki prikazuje enega cd vidnejsih 
clanoy studentskega gibanja 1968-1972, ko ga pelje policija na zasli~anje . Na vsa vpra~anja odgovarjajo ucenci opisno. 
Odgovori druge skupine uceneev: pod 5t. 1 zapi5ejo avtorje po prosti izbiri. Opozori se jih Ie na to, da poi~cejo slovenske avtorje. Pod 5t. 2 zapisejo, da 
je to Mate Dolene; zapgejo naslove nekaterih knjig, ki so jih prebrali. Na nasi ~olije avtor zastopan s tremi knjigami za domace branje, in sieer Morska 
dezela na zelezniSki postaji. Strupena Brigita in Ozvezdje Jadran. Pod st. 3 zapisejo naslov knjige Mushi Mushi, zbirka poezije haiku Milana Dekleve. 
Pod 5t. 4 zapiSejo Uran v urinu Milana Jesiha. Pod M. 5 zapi~ejo Milan Jesih in Milan Dekleva. 
Odgovori tretje skupine uceneev: pod ~t. 1 zapi~ejo, da so bila to dolga krila in obleke, t. i. maksikrila, oblacila iz diinsa, . kavbojkeo, pisane obleke 
in pla~ci, ki so jih mladi prinesli s svojih popotovanj po Srednjem in Daljnem vzhodu, ter oblacila, ki so jih sami izdelovali in niso bila konfekcijska. 
Predvsem pa zapi~ejo, da so bili takrat za fante pomembni dolgi lasje. Pod 5t. 2 primerjajo podobnosti in razlike. Pod 5t. 3 zapi~ejo svoja opatanja 
in primerjave. Pod 5t. 4 zapi~ejo svoje pog!ede na razlege za upor mladih proti avtoritetam in kako se ta upor izrata danes. Pod 5t. 5 zapisejo, da so 
povzrocila minikrila veliko revolucijo 5estdesetih letih. ko so se prvic pojavila na ulieah Londona, in sieer okoli leta 1964. 
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Delo cetrte skupine ucencev: 
studentsko gledalisce, studentski 
casopis, urbana komuna v Tacnu 

l. V vitrini v sobi je predstavljeno studentsko 
gledalisee Pupilije Ferkeverk. Drugo predsta
vo je reziral danes priznani slovenski reziser in 
tudi dobitnik Presernove nagrade. Kdo je to? 

2. Kaj so t. i. .kolesarske bele cone'? Kdo jih 
je poskusal vpeljati v slovenski prostor? Ali 
lahko izraeunas, koliko let je minilo, da so 
dobili Ljubljana in drugi kraji v Sioveniji prve 
oznaeene kolesarske steze? 

3. Oglej si okno na hodniku pred vstopom v 
razstavno sobo. Opisi bivalne prostore in 
zanimive kose oblaeil. Zakaj je razstavljena 
tudi spalna vreea? 

4. Kako se je imenoval casopis, ki so ga urejali 
in pisali zanj prispevke studentje? Ali imate 
tudi vi solski casopis; ali sodelujete v njem s 
svojimi prispevki? 

5. Ali menite, da je pomembno sodelovanje pri 
solskihfstudentskih easopisih? Zakaj?4 

Delo pete sku pine ucencev: 
Portreti In glasba, ki so jo poslusali 

in ustvarjali mladi v sestdesetih 
in sedemdesetih 

1. Prelistaj album portretov, dele akademskega 
slikarja Kostje Gatnika, poznate ga tudi kot 
znanega i1ustratorja velikega stevila slikanic 
in ustvarjalca stripov. Kaksne Ijudi prikazuje 
avtor? Kateri obrazi se ti zdijo najbolj zanimi
vi? Preberi podnapise in jih poimenuj! Ali si 
za koga od upodobljenih ze slisal oziroma ali 
ga poznas? 

2. T udi fotografija je pomemben zgodovinski vir. 
Kaj ti povedo fotografije v portretnem albumu? 

3. Podrobno si oglej plosee na stenah. Zapisi, na 
katerem mediju so mladi poslusali glasbo? 
Na katerih medijih jo ti poslusas danes? 

4. Kaksna zvrst glasbe se je poslusala takrat? 
Ali poznate katere izmed glasbenih skupin, 
posameznega izvajalca ali pesmi iz tistih 
casov? Katera izmed teh (tujih) sku pin se 
nastopa? 

5. PoisCi legendarno slovensko sku pi no, katere 
pesmi prepevajo novi in mlajsi izvajalci se 
danes! Kako so se imenovali? Imenuj vsaj 
enG njihovo pesem?5 

Povzetek 

Prispevek opisuje vodenje po enem segmentu 
prenovljene stalne postavitve v Mestnem muzeju v 
Ljubljani z naslovom Obr!lzi Ljubljane. To je spa
minska soba, posvecena Sumiju, lokalu, v katerem 
se je v sestdesetih in sedemdesetih letih preteklega 
stoletja zbirala predvsem studentska populacija, 
ki je dejavno sodelovala v nekaterih dogodkih ta
kratnega casa, kot so studentske demonstracije, 
zasedba Filozofske fakultete v Ljubljani 1971, prve 
urbane komune v Sioveniji, studentski casopis 
Tribuna, eksperimentalno studentsko gledalisce 
Pupilija Ferkeverk in pojav mladinskih neformal
nih kulturnih gibanj in subkultur. Razstava vsebuje 
minimalisticno zasnovano predstavitev razstavni 
predmetov, kot so knjige, ki so se brale v tistem 
casu, in knjige, ki so jih pisali obiskovalci bifeja, 
glasbo, ki so jo poslusali, in glasbo, ki so jo izvajali, 
oblacila, ki so jih nosili, filme, ki so jih ustvarjali itn. 
Na koncu so prilozeni delovni Iisti za pet sku pin 
ucencev, ki jih resujejo po vodenem ogledu razstave. 

Virlln nteratura 

1. Ucni naert. Program osnovnosolskega jzobraievanja. Zgodovi
na. (2000). Ljubljana: Ministrstvo za solstvo, znanest in sport, 
laved Republike Siovenije za solstvo. 

2. Ucni nacrt za zgodovino v gimnaziji (1998). Vir: spletne strani: 
http://www.zrss.sijpdf/Zao _z90_02.pdf. 

Odgovori cetrte skupine ucencev: pod st. 1 zapisejo DU5an Jovanovic. Pod st. 2 zapisej o, da so prebivalci komune v Tacnu poskusali vpeljati kolesa Zli 

pot v slutbo, solo itn . lzrll(:unajo, koliko letje minilo od teta 1971 do prvih oznaeenih kolesarsk lh stez. Pod ~t. 3 opi§eJo razstavne predmete in opi§ejo 
bivalne prostore prve urbo!lne komune v Tacnu. Zapi§ejo, da je bila spalna vreca pomemben pripomoeek na takratnih potovanjih, saj so potovali z malo 
denarja in z avtoStopom. V bistvu zapisujejo listo, cesa se spomnijo od vodenega ogleda in rllzillge. Pod ~t. 4 zapisejo Tribunll in navedejo podlltke 0 
svojem Solskem ellsopisu . Pod St. 5 zapisejo svoje mnenje in poglede na !iolske in studentske easopise. Kot ste verjetno opaziti, kar nekaj vprasanj 
temelji na (navpieni) medpredmetni povezavi, predvsem z Drtavljansko vzgojo in etiko. 

, Odgovori pete skupine ucencev: pod st. 1 zapisejo svoJe vtise ob listanju atbuma, pod !it. 2 tahko opazujejo poleg portreta (kjer ugotavljajo nacjne 
oblaeenja mladih, priceske itn) tudi ozadje: stare avtomobile, zgradbe, ki j ih ni vee itn.) Pod !it. 3 primerjajo stare LP-pIO!ice in gramofone ·na iglo. Z 
dana~njim i medij i: CD, laserski gramofon. MP3 itn. Pod !it. 4 za pi~ejo nekaj skupin (to bo veliko latje, ko bo pripri!lvljena soba, kjer bo mogoce postusati 
takratno glasbo in bo opremljena z vsemi informacijami). Na drug! del vprasa nja odgovoriJo The Roll ing Stones. Pod !it. 5 zapisejo Bele vrane In 
NebotlCnik. 



Studentska in mladinska neformalna kulturna gibanja 1968-1972 . 

3. Dekleva, T. (2006). Dogodkl Iz 5tudentskega gibanja 1968-1972 
v Ljubljani: oocasna razstava Univerze v ljubljani (Zgodovinske
ga arhiva in muzeja Univerze) v prostorih Univerze v ljubljani, 
Kongresni tTg 12, Ljubljana. Ljubljana: Univerza. 

4. Manifest komune G7 (1971). V: Tribuna, marec 1971, St. 18, 5tr. 7. 
5. Sterle, J. (2005). G7 ali Utopija na Tobu druzbe. Scenarij za 

dokumentarni film. 
6. Strajn, D. (2008). Kako razumeti studentska gibanja? V: Zgcr 

dovina v soli, letnik XVII, 2008, 3-4. Priloga. 
7. Mihevc, B. (2008). Studentl v 5011 zgodovlne: Ljubljana 1968-

1971. V: Zgodovlna v 5011, letnik XVII, 2008, 3-4. Priloga 

Slika 1: Studentsko gledalisce Pupilije Ferkeverk. Poleg ome

njenih gibanj se je krilicna misellistega coso izrozola ludi 

v studentskem gledaliscu. Gledalisce Pupilije Ferkeverk je v 
svojih predstavah v letih 1969- 1071 uprizarjalo radikalne 

poglede in razmisljonja no druzbo in umetnost na koncu 

sestdesetih v Sioveniji. 

Predstavo Mushi mushi :.U«. Literorno predloga: Milan Dekle

va: zbirka poezije haiku Mushi mushi. Rezija: Tomaz Kralj. 

Studentsko naselje v Ljubljani, 1971. I Foto: Zare Veselic. 

Fotoarhiv Mestnega muzeja Ljubljana) 

Slika 2: Delovna miza v prvi urbani komuni v Sioveniji G7 v 

Tacnu. 1971. (Foto Zore Veselic. Fotoorhiv Mestnega muzeja 

Ljubljana) 

Foto 3: :.Sit-in na Askercevi. :.Sit-in« ali »down-in« so znono 

obliko nenasilnego protesta studentov iz sestdesetih in se

demdesetih. Studentje so se usedli na sredo ceste in taka 

izrazali svoje neslrinjanje z vladajoco politiko. Ob tem so 

vecinoma prepevali prolestne pesmi Uoan Baez, Bob Dylan). 

Za demonslracije na Askercevi je znaCilno ludi igranje soha 

na cesti. Zocelo se je 5 studenlskimi upori proti vietnamski 

vajni v ZDA, od tod tudi angleski izroz, ki je v druzboslovni 

literaturi ustaljen termin in se ne prevaja. (Foto Zore Veselic. 

Fotoorhiv Mestnego muzeja Ljubljana) 

Foto 4: Studentje korakajo proti republiski skupWni. Aprilske 

demonstracije 1971. Leto 1968 so Evropo in druge dele 

sveta zaznamovali mnozicni Studentski protesti. V naslednjih 

dveh letih je bilo studentsko gibanje v Sioveniji Ipredvsem 

Ijubljanska Univerza) zelo dejavno. Najdejovnejse je bilo 

akademsko leta 1970/1971. Zacetek je bil prvi literarni 

moroton na Filozofski fakulteli v novembru 1970. Sledile so 

demonstracije zaradi hrupa no Askercevi cesti, ki so bile apri

la 1971. Studentje so nadaljevali svoj pohod proti republiski 

skupscini, kjer so prebrali svoje zahteve. (Foto: Zore Veselic. 

Fotoarhiv Mestnega muzejo Ljubljana) 
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folo 5: Tocen. lela 1971 je bila uSlanovljeno ludi prva sla
venska urbana komuna. V Siovenij i je mocno odmevalo 

gibanje nizozemskih kobouterjev, palckov, zacetnikov 

porajajoce 5e ekoloske zovesti v Evropi. Njeni ciani so red
no obiskovali komuno v Tacnu, taka kot ludi drugi pOlujoci 
Studentje iz Evrope. Eden izmed njih (no sllki v sredini spa
daj) je dones slavni irski glasbenik in kantavtor, Andy Irvine. 
Svojemu bivanju v Ljubljani, v Tacnu je posvetil pesem Autumn 
Gold na zgolceniki Rain on the Roof. Ifolo: Zare Veselic. 
fOloarhiv Mestni muzej Ljubljana) 

Darko Strajn, PhD, Educational Research Institute, 
Gerbiceva 62, Ljubljana 

Regardless how nowadays some people understand the 
events in sixties and early seventies in Slovenia and also in 
former federal Yugoslavia we can claim with certainty that 
the student movements were ane af those world events in 
which Slovenia prominently took part to the same extent as 
the developed countries of that period. The most interest
ing fact, which stands for all European socialist countries 
is that also -on this side. of the iron curtain student move
ments, were according to media and notes of prominent 
movement representatives of similar political orientation 
as student movements in the West, namely left winged. Ir
respective of the fact that those events af prosperous liberal 
period of Yuga-socialism were difficult to understand by a 
rather peaceful population, and that also inside the student 
movement some zealous polemics took place and that in 
Ljubljana we were preoccupied by the same questions as 
our contemporaries in Paris or San Francisco, we can claim 
that democracy was set on agenda of the future in the peak 
of student movement when in 1971 the faculty of Arts was 
occupied. 

Bogomir Mihevc, PhD, Rectorship of the University 
of Ljubljana, Kongresni trg 12, Ljubljana 

The author who also participated in student movement 
describes activities, standpoints and demands of students 
in Ljubljana from 1968 to 1971. He summarizes published 
documents created by student groups above all those con
cerning issues of university and studying. Author also quotes 
student evaluations of the situation in education, above all 
in higher education and presents the main demands and 
proposals for improvement for so called reform of the univer
sity. ln 1968, the main event was rally in the student campus 
which took place on June 6, 1968. The main event in 1971 
was occupation of Faculty of Arts in Ljubljana ( from May 
25 to June 3, 1971). Author also describes the endeavours 
of students on Faculty of Arts and Faculty for Electrical 
Engineering and some other professions for improvement 
of study in the 1971 and in the beginning of 1972. He states 
that students at that time brought attention to problems of 
then society and university for instance on social differentia
tion, unsuitable position of education and science and on 
out-of-date system of studying. 

They made more or less concrete suggestions for im
provement of their own social position and for modernisa
tion of studying and they also implemented some of their 
suggestions. Author concludes with finding that the mast 
important result af the movement at University of Ljubljana 
was the formation of personality of the propulsive part of 
then generations of Siovenian youth. 

Goranka Kreacic, Primary school Preserje, 
Preserje 60, Preserje 

Article describes guiding tour through a part af renewed 
permanent exhibition in City Museum of Ljubljana called 
Faces of Ljubljana. This is a memorial room dedicated to 
Sumi pub, which was in sixties and seventies the gathering 
point of student population, which actively participated in 
some events of those times, such as student demonstra
tions, occupation of Faculty of Arts in Ljubljana in 1971, 
first urban communities in Slovenia, the student newspaper 
Tribuna, experimental theatre Pupilija Ferkeverk and forma
tion of informal cultural movements and subcultures. 

Exhibition comprises minimalist presentation of exhib
ited items such as most popular books in those times; books 
written by the visitors of the pub; most popular music and 
music performed by visitors; clothes they were wearing and 
pictures they created etc. At the end of the tour, we can 
find worksheets for five groups of students to be filled in by 
students after the guided tour. 
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