
Goli otok  je eno osrednjih totalitarističnih 
spričeval nekdanje Jugoslavije, ki pa se ga 
še vedno prikazuje zgolj v bledi in že skoraj 
zbledeli retrospektivi polpretekle zgodovine. 

Kot da bi 
predpostavka 
njegove 
zvezanosti s 
totalitaristično 
izkušnjo zavirala 
pripravljenost, 
da se vprašamo, 
kaj je omogočilo 
in kaj še vedno 
omogoča Goli 
otok? 

Program 

Otvoritev kritične razprave

I. Pričevanji

– prof. Marijan Rogić (Hrvaška/Nemčija)

– mag. Andrej Aplenc (Slovenija)

Moderatorka: doc. dr. Manca Erzetič

odmor

II.  Razprave

– doc. dr. Manca Erzetič: Goli otok kot 
totalitaristična zastraševalna metoda

– prof. dr. Mira Miladinović Zalaznik: 
Z morja nad oblake in na zemljo

– prof. dr. Peter Jambrek: Goli otok in 
slovenska komunistična koncentracijska 
taborišča: zgodovinske, politične in 
praktične povezave

– prof. dr. Božidar Jezernik: Goli otok 
kot samoupravni laboratorij

– dr. Renato Podbersič: Goli otok v 
zgodovinski zavesti

– mag. Stjepan Štivić: Memorizacija 
Golega otoka na Hrvaškem – letni 
kamp

– doc. dr. Bernard Nežmah: Goli 
spomin Golega otoka

– prof. dr. Dean Komel: Zakaj nas ni 
več strah Golega otoka?

– diskusija

Moderator: Tomaž Zalaznik

– kosilo

Je to res samo neka neprijetna preteklost, 
spričo katere nam je morda malo neprijetno, 
ali pa nam resnica o  Golem otoku pove nekaj 
o resničnosti, ki lahko ob ugodnih razmerah 
spet postane resnična? Primerjava s časom, 
ko je Goli otok vladal kot kazensko taborišče 
ali zastrašujoči element, je seveda lahko zgolj 
posredna, pa vendar delujoča. Goli otok nas še 
vedno vabi … 
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Kritična razprava je organizirana v sklopu dejavnosti raziskovalnega 
programa Humanistika in smisel humanosti v vidikih zgodovinskosti 
in sodobnosti, P6-0341, raziskovalnega projekta Kontemporalnost 
razumevanjskega konteksta ter izražanje osebne in družbene svobode, 
J7-8283, infrastrukturnega programa Centra za promocijo humanistike, 
I00036, ter raziskovalnega projekta Kultura spominjanja gradnikov 
slovenskega naroda in države, J6-9354.

Vabimo vas na kritično razpravo
 

GOLI OTOK PO SEDEMDESETIH LETIH,
 

ki jo v petek, 29. novembra 2019, organizira Inštitut Nove revije v sodelovanju
 s Fakulteto za slovenske in mednarodne študije Nove Univerze, Mestni trg 23, Ljubljana 

(predavalnica dr. Jožeta Pučnika, 1. nadstropje).


