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  Vaše raziskovalno in predavateljsko delo na 
Oddelku za zgodovino Filozofske fakultete je 
posvečeno zgodovini Grčije in Rima. Je mlade danes 
še mogoče navdušiti za zgodovino časa, ki je tako 
zelo drugačen od današnje digitalne civilizacije?  

Na pravi način je ljudi mogoče navdušiti za marsi-
kaj. Tako je tudi mlade mogoče navdušiti za starejša 
obdobja zgodovine. Da mlade antika zanima, zgovorno 
kaže podatek, da se je letošnje poletne šole klasičnih je-
zikov Arkadija–Atene, ki jo je tokrat že tretjič organi-
ziral Oddelek za klasično filologijo FF UL v sodelova-
nju z Društvom za antične in humanistične študije ter 
Oddelkom za zgodovino FF UL, udeležilo 35 dijakov, 
vseh, ki so se šole želeli udeležiti, pa sploh ni bilo mogoče 
sprejeti. Zavest mladih, da je antika pomembna, razkri-
va tudi odločitev študentov, da z znatnim finančnim pri-
spevkom podprejo nakup spletnega leksikona za antiko 
Brill's New Pauly, za nakup katerega si na fakultetah UL 
že nekaj časa prizadevamo. Razlog, zakaj si velik del štu-
dentov zgodovine za temo svoje magistrske naloge kljub 
vsemu izbere novejša obdobja zgodovine, zato verjetno ni 
v tem, da jih nikomur ni uspelo dovolj navdušiti za an-
tično zgodovino. Ker zgodovinarji preteklost raziskujemo 
predvsem na osnovi pisnih virov, je predpogoj za delo z 
viri poznavanje jezika, v katerem so viri napisani. To pa 
sta za obdobje antične zgodovine latinščina in stara gršči-
na. Medtem ko se del študentov zgodovine uči latinsko, so 
zares zelo redki tisti, ki se učijo grško. Nezadostno znanje 
jezikov pa že samo po sebi preprečuje, da bi se lahko ob-
dobju podrobneje posvetili.   

  Kaj vas je vodilo, da ste se odločili za pisanje 
učbenika?

Vodila me je predvsem želja, da bi dijakom približala 
antično zgodovino. Marsikdo po zaključku srednje šole 
ne poseže več po zgodovinski literaturi. Zato je izredno 
pomembno, kakšno je znanje, ki si ga pridobimo v šoli. 
Pa ne samo to. Izredno pomembno je, kakšen odnos po-
sameznik v času šolanja oblikuje do predmeta. Odnos do 
predmeta je še pomembnejši od samega znanja. Slednje 
je hitro vse manjše, če ga tudi po šolanju ne obnavlja-
mo. Tega pa običajno ne počnemo, če se nam je neko 
področje v času šolanja zamerilo ali pa se nam ne zdi 
pomembno.   

  V učbenik ste vložili ogromno časa, znanja in truda. 
Kaj je tisto, kar vas je najbolj obogatilo?

Delo samo po sebi in sodelovanje z drugimi človeka 
vedno obogati. Težko bi rekla, kaj me je najbolj obo-
gatilo. Delo je vedno proces, skozi katerega postopoma 
rastemo. Verjetno pa nas najbolj obogati tisto, kar nam 
povzroča največ težav, a nam jih je z naporom vendarle 
uspelo rešiti. Pri nastajanju učbenika je bilo vsekakor naj-
bolj naporno usklajevanje lastne predstave o tem, kakšen 
naj bo učbenik, s predstavami vseh, ki so pri nastajanju 
učbenika sodelovali. Pri tem moram priznati, da so bili 
nekateri v skupini zrelejši od mene in so mi bili pri prema-
govanju grozečih katastrof v veliko pomoč.  

  Proces nastajanja učbenika je naporen – 
usklajevanje z učitelji praktiki, recenzenti, dolgotrajen 
postopek potrjevanja – kaj vas je najbolj presenetilo? 

Med nastajanjem učbenika me je najbolj presene-
tilo spoznanje, da je kljub vrsti mehanizmov, ki jih je 
Ministrstvo za šolstvo vzpostavilo z namenom, da bi v 
Sloveniji zagotavljali pisanje kvalitetnih učbenikov, sistem 
v osnovi napačen. Dobri osnovnošolski in srednješolski 
učbeniki lahko nastajajo samo kot rezultat sodelovanja 
učiteljev osnovnih in srednjih šol ter visokošolskih uči-
teljev in raziskovalcev. Prvi poznajo dinamiko pouka v 
razredu, drugi imajo o posameznih obdobjih zgodovine 
poglobljeno znanje. Po trenutnem sistemu ocenjevanja 
visokošolskih učiteljev in raziskovalcev pa pisanje osnov-
nošolskih in srednješolskih učbenikov visokošolskim uči-
teljem in raziskovalcem ne prinese prav nobene točke. To 
sicer ne pomeni, da jim je prepovedano sodelovanje pri 
pisanju tovrstne literature, jih pa tempo zbiranja točk od 
tega vsekakor odvrača. Povsem iluzorno je pričakovati, 
da bi učbenike lahko pisali osnovnošolski in srednješolski 
učitelji sami. Za razumljivo predstavitev snovi je nujno 
potrebno njeno poglobljeno poznavanje. Učitelj, ki v šoli 
uči zgodovino od začetkov človeštva do danes, pa se zara-
di obilice dela, ki ga ima, v posamezna obdobja ne more 
zares poglobiti.  

  V čem je po vašem mnenju poslanstvo dobrega 
učbenika?

Če bi na vprašanje odgovorila povsem brez premisle-
ka, potem bi rekla, da mora učbenik tistega, ki se po njem 
uči, navdušiti za vsebino, ki jo predstavlja. Če pa malo 
premislim, to nikakor ni dovolj. Dober učbenik mora 
snov predstaviti vsebinsko pravilno in razumljivo, hkrati 
pa mora nenehno spodbujati k razmišljanju. Če snov ni 
pravilno predstavljena, se je ni vredno učiti, če je predsta-
vljena nerazumljivo, se je ne moremo naučiti, in če nam ne 
da misliti, nas pusti brezbrižne. S prepričanjem, da je ne-
kaj nepomembno, pa se je nemogoče učiti. Dober učbenik 
mora snov predstaviti tako, da se učenca dotakne in mu 
vzbudi željo, da bi izvedel več, kot mu učbenik lahko da.  

  Večkrat slišimo, da je zgodovina učiteljica življenja 
– kaj bi se lahko sodobna družba naučila iz grške in 
rimske zgodovine, kot ju predstavljamo v nagrajenem 
učbeniku?

Težko bi v nekaj besedah povedala, česa konkretno bi 
se sodobna družba lahko naučila iz nagrajenega učbenika. 
Zgodovina razkriva, kako so v določenih trenutkih v pre-
teklosti ravnali, ne prinaša pa dodelanih navodil, kako je 
v določeni situaciji treba ravnati. Poznavanje preteklosti 
nas zato varuje pred ozkoglednostjo, ne more pa nam za-
gotoviti, da se bomo vedno pravilno odločili. Zgodovina 
je kot luč v temi. Če je ne poznamo, je – če se ozremo v 
preteklost – samo nepredirna tema. Čim bolje jo pozna-
mo, tem svetlejša je pot, ki jo puščamo za seboj. Upam, da 
bo učbenik dijakom, ki ga bodo prebrali, osvetlil obdob-
je antične zgodovine, jim izostril pogled nanj in jim tako 
pokazal, da hodijo po poti, ki jo razsvetljuje tudi antika. 

DOBER UČBENIK SE LAHKO UČENCA DOTAKNE IN MU VZBUDI ŽELJO, 
DA BI IZVEDEL VEČ, KOT UČBENIK LAHKO DA.
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»Zgodovina  
je kot luč v temi«

Dr. Alenka Cedilnik – od Prešernove nagrajenke 
za diplomsko delo do predstojnice Oddelka za 
zgodovino Filozofske fakultete v Ljubljani, a še 
raje predavateljica in raziskovalka grške in rimske 
zgodovine. Kot zgodovinarka iskreno verjame, da 
je poznavanje preteklosti pomembno. Moč tega 

prepričanja je bila navdih, da je lansko študijsko 
leto namesto nabiranju habilitacijskih točk posvetila 
pisanju učbenika za zgodovino v 1. letniku gimnazij. 
Žar se je preselil v učbenik, osvetlila ga je tudi nagrada 
Evropskega združenja šolskih založnikov na letošnjem 
frankfurtskem knjižnem sejmu. 
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