V okviru tematskih razprav

Sedanjost za prihodnost
vas vabimo na predavanje

Ali ima mesto Ljubljana svojega lastnega »duha«?
prof. dr. dr. h. c. (mult.) Haralda Heppnerja,
ki bo v sredo, 11. 11. 2015, ob 18. uri, v dvorani Emona (6. nadstropje)
v Central Hotelu, Ljubljana, Miklošičeva 9.
Predavatelj bo predstavil zgodovinsko študijo o Ljubljani, prestolnici Slovenije, ter njenem duhu. Iztočnice
predavanja bodo projicirane v slovenskem prevodu.

Z njim se bo pogovarjal prof. dr. Stane Granda.
Prof. dr. dr. h. c. (mult.) Harald Heppner je eden najvidnejših zgodovinarjev, specialistov za Jugovzhodno
Evropo na nemškem govornem področju. Od leta 1997 je profesor za zgodovino Jugovzhodne Evrope na Univerzi
Karla in Franca v Gradcu s težišči zgodovinopisje, splošna strukturna vprašanja in kulturna zgodovina. Med
drugim je vodil oz. vodi projekte Družine na prelomu. Zgodovina migracij v času prve svetovne vojne (2007),
Gozd in habsburška politika virov na Sedmograškem v 18. st. (2011), Sedmograški gozdovi v kartografiji 18.
stoletja (2015), Personnel Management in a New Province: The Austrian Banat (do leta 2018).
Je član in/ali predsednik številnih nacionalnih in mednarodnih strokovnih društev, med drugim častni član centra
Center for European Integration Evropske unije ter član Instituta za zgodovino Romunske akademije znanosti.
Raziskoval je tudi v tujini (1978/1986 Bukarešta, 1980 Moskva, 1985 Sofija, 1992 Pariz). Leta 1995 je bil
gostujoči profesor na Oddelku za zgodovino FF UL in leta 1997 gostujoči profesor na Univerzi v Innsbrucku.
Oddelek za Zgodovino Jugovzhodne Evrope na Univerzi v Gradcu je edina avstrijska znanstvena institucija, ki se
ukvarja z raziskovanjem in poučevanjem zgodovine Jugovzhodne Evrope. Pod njegovim vodstvom se je posvečal
tudi mednarodnemu ter medinstitucionalnemu sodelovanju z znanstvenicami in znanstveniki Jugovzhodne Evrope
ter odpiral možnosti sodelovanj in povezav na evropskem nivoju.
Po končanem predavanju in diskusiji bo priložnost pogovora o pravkar objavljenem zborniku
Provinz als Denk- und Lebensform. Der Donau-Karpatenraum im langen 19. Jahrhundert
(Provinca kot oblika mišljenja in življenja. Podonavsko-karpatski prostor v dolgem 19. stoletju, založba Peter Lang),
ki sta ga uredila Harald Heppner in Mira Miladinović Zalaznik.
V zborniku so sodelovali tudi znanstvenice in znanstveniki iz Slovenije.

