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e je kakšen jubilej izziv za pogled nazaj,
je to zagotovo 100-letnica. Zato smo se
avtorici in avtorji radi odzvali vabilu vodstva fakultete, naj napišemo »zgodovino«
Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Sodelovali
so štirje zgodovinarji in komparativist/literarni zgodovinar, kar se kaže tudi v pluralnem metodološkem
pristopu k naslovni tematiki. Glede na to, da je Filozofska fakulteta UL največja in najpomembnejša
humanistična raziskovalna in pedagoška institucija v
Sloveniji, humanistične stroke pa so temelj univerzitetnega študija, smo se z našim pogledom zazrli tudi
daleč v preteklost in poskušali osvetliti nastanek ter
razvoj študija teh strok zunaj Slovenije, v času, ko so
v Evropi nastajale prve univerze.
Delo, ki smo ga prevzeli, se je pokazalo za mnogo
težje uresničljivo, kot smo si na začetku predstavljali. Temeljna naloga, ki jo je bilo treba opraviti, je
bila ureditev fakultetnega arhiva. Ta še do danes ni
v celoti opravljena, je pa najpomembnejše arhivsko
gradivo zdaj dostopno tudi raziskovalcem. Eden od
»stranskih« rezultatov našega dela je tudi zbirka slikovnega gradiva, katere del je objavljen v pričujoči
publikaciji kot popestritev in obogatitev pisane besede. Pri obeh nalogah je veliko delo opravil kolega
Matjaž Rebolj, za kar mu gre vsa zahvala.
Čeprav smo na začetku našega dela posamezne
oddelke fakultete zaprosili, naj nam pomagajo s
seznamom najpomembnejših predstavnikov oddelkov in oddelčnih prireditev, ter smo v pomoč
pripravili kriterije za uvrstitev na seznam, pri tem
nismo bili posebej uspešni. Očitno so bila naša napotila premalo natančna, saj smo od oddelkov, ki
so se odzvali na našo prošnjo, prejeli kaj različne
izdelke. No, delo vsekakor ni bilo zaman, saj smo

prispela besedila, kolikor je bilo le mogoče, uporabili pri našem delu.
Glede na veliko količino gradiva, ki ga je bilo
treba obdelati, smo se odločili, da jubilejno publikacijo zasnujemo kronološko-deskriptivno. Praviloma
se nismo spuščali v komentiranje dogajanja v zgodovini fakultete. Zagotovo se bo kakšnemu bralcu
zdelo, da česa nismo zapisali, da je česa premalo ali
pa, da je postavljeno v drugačen kontekst. Toda v
času našega »timskega« dela se je pokazalo, da vsega
enostavno ni mogoče obdelati – predvsem zato ker
gre za prvi tovrstni izdelek in ker se posamezni časovni odseki po dinamiki dogajanja in obdelanosti
tematike med seboj močno razlikujejo. Izredno težko delo smo imeli kolegica in kolegi, ki smo obdelovali arhivsko gradivo. Posebej pa velja poudariti,
da naše delo ni zgodovina posameznih oddelkov/
strok, temveč poskus orisa razvoja fakultete kot celote. Zato je mogoče v publikaciji najti tudi nekaj
osnovnih podatkov o Znanstvenoraziskovalnem inštitutu Filozofske fakultete, Osrednji humanistični
knjižnici ali prostorski stiski.
Čeprav gre za poskus enovito orisati zgodovino
Filozofske fakultete, pa je vendarle vredno naš izdelek ocenjevati kot mozaično delo. Vsako od poglavij
je namreč avtorsko delo in nosi pečat avtorja, tako
stilsko kot tudi interpretativno in glede na metodološki pristop k naslovni temi, kar pa daje monografiji
dodatno vrednost in razsežnost.
Na drugi strani je treba upoštevati, da je bila v
obravnavanih časovnih obdobjih intenzivnost in občutljivost dogajanja močno različna, kar se kaže tudi
v različnem obsegu posameznih delov. Najnovejše
obdobje je zato najobsežnejše, saj se dotika nemirnih
časov, ki so determinirali današnje stanje. Obenem
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pa se v tem času obseg primarnih virov močno poveča, skoraj do neobvladljivosti. Zato sta avtorica in
avtor poglavja o najnovejši zgodovini svoj prispevek
naslonila pretežno na zapisnike Sveta/Senata FF, saj
gre za najpomembnejši organ fakultete, ki je obravnaval vsa vitalna področja njenega razvoja.
Na koncu tega kratkega zapisa bi se radi zahvalili vsem, ki so kakorkoli prispevali k temu, da je
to obširno delo ugledalo luč sveta. Posebej pa smo
dolžni zahvalo za pomoč vodji Arhivsko muzejske
službe univerze Tatjani Dekleva in arhivistki Tei Anžur, vodji arhiva Univerze Karla in Franca v Gradcu
prof. dr. Aloisu Kernbauerju, namestniku vodje arhiva dunajske univerze doc. dr. Johannesu Seidlu, vodji
arhiva Tehnične univerze v Gradcu dr. Bernhardu
A. Reismannu, vodji rokopisne zbirke NUK mag.
Marjanu Rupertu, Dragu Samcu in Simoni Czerny iz biblioteke SAZU, Jožici Šparovec in Moniki
Močnik iz MNZS, pravnici FF Sonji Drozdek Šinko, sodelavcema v kadrovski službi FF Ivanki Repinc
in Juretu Prevoršku, dr. Andreju Šurli ter študentu
zgodovine Ivanu Smiljaniču.
Upamo, da bo naš izdelek dobra osnova bodočim
raziskovalcem zgodovine Filozofske fakultete za njihovo nadaljnje raziskovanje.
Avtorici in avtorji
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