Slovenska akademija znanosti in umetnosti v sodelovanju z Oddelkom za zgodovino FF
vabi na znanstveni simpozij o prvem slovenskem ženskem časopisu

120 let Slovenke,
ki bo v sredo, 17. januarja 2018, ob 11. uri v dvorani SAZU.

Program
- akad. prof. dr. Alenka Šelih : Pozdravni govor in uvodna beseda
- red. prof. dr. Marta Verginella (FF, UL): Slovenka - prvi slovenski ženski časopis in vloga
Marice Nadlišek
- doc. dr. Irena Selišnik (FF, UL): Ivanka Anžič Klemenčič in zaton Slovenke
- dr. Urška Strle (FF, UL): Slovenkini idejni nastavki iz tujih kulturnih okolij: skica kontekstov in
konceptov
- dr. Petra Testen (FF, UL in SAZU): Slovenka in njena "moška mreža"
- dr. Vita Žerjal Pavlin: Slovenkine pesnice in njihove reprezentacije ženskih identitet.
- prof. dr. Katja Mihurko Poniž (UNG): Zofka Kveder - Slovenkina najbolj prodorna in marljiva
sotrudnica
- doc.dr. Ana Cergol Paradiž (FF, UL): Slovenka in "žensko vprašanje"
12.30: razprava
- prof.dr. Eva D. Bahovec (FF, UL), prof.dr. Milica G. Antić (FF, UL)

Slovenka je izhajala v Trstu med letoma 1897 in 1902. Referentke bodo osvetlile vlogo, ki sta
jo imeli urednici Slovenke, Marica Nadlišek Bartol in Ivanka Anžič Klemenčič. Predstavljeni
bodo pesnice, pisateljice, prevajalke, ne nazadnje pa tudi pisci in sodelavci tega prvega
slovenskega ženskega lista. V ozadju nastanka in izhajanja Slovenke je delovala skupina
slovenskih izobraženk in izobražencev, ki so se v slovenskem prostoru in tudi zunaj njega
angažirali za ženski časopis in verjeli v nujo njegovega izhajanja.
Ženska emancipacija je v Evropi proti koncu 19. stoletja postala civilizacijski kanon. Treba ga
je bilo doseči tudi v slovenskem prostoru, vsaj tako so menili tiste in tisti, ki so se najbolj
vneto angažirali za izhajanje Slovenke. Šlo je za časopisni podvig, ki je želel napraviti konec
slovenskemu zamudništvu in podpreti žensko aktivnost v slovenskih narodnih vrstah.
Predvsem mlajša generacija panslovanskih in kozmopolitsko orientiranih intelektualk in
intelektualcev je verjela, da lahko le nova vloga žensk v družbi prispeva k razvoju slovenske
družbe in slovenski narod postavi ob bok drugim velikim evropskim narodom.
Vljudno vabljeni!
Akad. Uroš Skalerič,

V Ljubljani, 10. januarja 2018

glavni tajnik

