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Naslov
izobraževalnega
programa

MOJA KOČEVSKA: MI IN NAŠA SOSEŠČINA

Mentor/ica

Mihael Petrovič ml., publicist

(izobrazba, reference)

Reference: Več samostojnih in skupinskih pubikacij ter člankov o
Kočevski in njenih ljudeh,dolgoletne vodniške izkušnje, avtor in
soavtor muzejskih razstav o Kočevski doma inv tujini predavanja
na tematiko Kočevske v Sloveniji in v inozemstvu (npr. SAZU,
Univerza v Ljubljani, Gottscheer Kulturwoche Celovec,
Sprachinselverein Dunaj), prejemnik plakete župana občine
Kočevje za dolgoletno delo na področju raziskovanja zgodovine
Kočevja in ohranjanje ter predstavljanje kočevarske kulture,
prejemnik srebrnega častnega znaka (Ehrenzeichen in SIlber)
Gottscheer AG

Okvirna vsebina

V okviru izobraževanja se posvetimo medsebojnim vplvom med
Kočevsko in njeno soseščino ter spoznamo širše prepoznavne
osebnosti, ki so bodisi kočevskega porekla in so delovale (tudi) v
bližnjih krajih bodisi izhajajo iz naše okolice, pa jih je življenje
povezalo z nami. Prav tako spoznamo medsebojne kulturne in
druge vplive med nekdanjim nemškim jezikovnim otokom in
njegovim slovenskim/slovanskim okoljem.

Cilji

Spoznati kulturno-zgodovinski vidik Kočevske v interakciji z
okolico.
Okrepiti lokalno identiteto in zavedanje o pomenu Kočevske.
Spodbuditi slušatelje k raziskovanju preteklosti lokalnega okolja.
Postaviti zgodovino Kočevske v širši družbeno-kulturni kontekst.

Metode (npr. predavanje,

Predavanje, diskusija, delo s pisnimi viri, študijska ekskurzija po
Beli krajini in Dolenjski

diskusija, delo v parih, delo
s pisnimi viri, praktično
delo, študijski obiski … )

Uporabljena literatura
in viri za pripravo
programa

Mihael Petrovič ml: V Kočevje pa že ne
Mihael Petrovič ml: Maslo za kralja
Kočevski zbornik 1939
Jože Dular: Metlika skozi stoletja
Jože Dular: Semič v Beli krajini
Janez Weiss (ur). Črnomaljski zbornik
Janez Kramarič: Črnomelj v daljni in bližnji preteklosti
Janez Debeljak in dr.: Ribnica skozi stoletja
Janez Debeljak: Plenkača pesmi poje
Slavko Malnar: Povijest čabarskog kraja
Mirko Marković: Gorski Kotar: stanovništvo i naselja
Josip Šafar in dr.: Gorski Kotar
Jože Žagar: Kostel
Jože Primc: Peter Klepec in njegova dežela
Jože Primc: Okameneli mož,
Marjan Legan in dr: Suhokranjski zbornik
Robert Peskar in dr.: Dolenjske Toplice v odsevu časa
Andreja Brancelj Bednaršek: Zaslužni Belokranjci
Marinka Dražumerič, Andrej Hudoklin: Dolenjska in Bela krajina
Janko Jarc: Partizanski Rog
muzejski katalogi, vodniška literatura

