
Zveza zgodovinskih društev Slovenije 

Aškerčeva 2, 100 Ljubljana, http://zzds.si/; 

 
 

Povabilo na podelitev osrednjih nagrad  ZZDS na področju zgodovinopisja: nagrade KLIO 

in nagrade Ervina Dolenca 

 

Komisija ZZDS za podelitev nagrade KLIO in nagrade E. Dolenca za leto 2016, ki jo sestavljajo doc. dr. Bojan Godeša, izr. prof. 

dr. Aleksej Kalc, dr. Avguštin Malle, prof. dr. Branko Marušič in doc. dr. Marko Štuhec, je v ožji izbor za nagrado KLIO 

(najboljša monografija, razprava ali esej) uvrstila pet del, ki so s področja zgodovinopisja izšla v letu 2015. Nominiranci so 

predstavljeni po abecednem redu: 

 

-Jure Gašparič, Izza parlamenta: zakulisje jugoslovanske skupščine 1919-1941, Ljubljana, Modrijan, 2015. 

-Boris Golec, Valvasorji: med vzponom, slavo in zatonom, Ljubljana, Založba ZRC, ZRC SAZU, 2015. 

-Karla Oder, Mati fabrika, mesto in dom, Ljubljana, Slovensko etnološko društvo = Slovene Ethnological Society, 2015. 

-Božo Repe, S puško in knjigo: narodnoosvobodilni boj slovenskega naroda 1941-1945, Ljubljana, Cankarjeva založba, 2015. 

-Andrej Studen, Neprilagojeni in nevarni: podoba in status Ciganov v preteklosti, Ljubljana, Inštitut za novejšo zgodovino, 2015. 

 

Za nagrado Ervina Dolenca za prvenec mladih avtoric/avtorjev so nominirana tri dela, izšla 2015: 

-Ines Beguš, Avtonomija in ekonomija Nadiških dolin v Beneški republiki, Koper, Univerzitetna založba Annales, 2015. 

-Žiga Koncilija, Politično sodstvo: sodni procesi na Slovenskem v dveh Jugoslavijah, Ljubljana, Inštitut za novejšo zgodovino, 

2015. 

-Meta Remec, Podrgni, očedi, živali otrebi: higiena in snaga v dobi meščanstva, Ljubljana, Inštitut za novejšo zgodovino, 2015. 

 
Razglasitev in podelitev obeh nagrad bo na prireditvi v sredo, 28. septembra 2016 ob 20.00, po občnem zboru ZZDS na 38. 

zborovanju zgodovinarjev, ki ga na temo »Zgodovina izobraževanja« pripravljata ZZDS in Koroško zgodovinsko društvo na 

Ravnah na Koroškem (dvorana Srednje šole Ravne). Na prireditvi bodo s slovensko pesmijo nastopili Šentanelski pauri. 

Več o zborovanju na http://zzds.si/ 

 
 

Lepo povabljeni na slavnostno podelitev!  
 

za komisijo ZZDS za podelitev nagrad:                                                                  Zveza zgodovinskih društev Slovenije  

doc. dr. Bojan Godeša                                                                                                        dr. Branko Šuštar, predsednik 

 
 

 

Zborovanje in podelitev nagrade sofinancirata Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije in ZZDS, podpirajo pa nas tudi druge 

ustanove. Vsem se za njihovo naklonjenost zahvaljujemo.     
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