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V nastanku, razvoju, in ureditvi študija fi lozofi je Oddelka za fi lozofi jo je 
mogoče v orisu razlikovati tri obdobja. Prvo obdobje obsega čas od ustanovitve 
oddelka v letu 1920 pa do konca druge svetovne vojne, to je do študijskega 
leta 1945/46, v katerem je bil nosilec večjega dela študija prof. France We-
ber oziroma Veber, saj je bila dr. Alma Sodnikova, ki v seznamu predavanj 
nastopa od študijskega leta 1933/34, zaposlena samo kot privatna docentka.. 
Drugo obdobje zajema čas od leta 1946 do 1960 oz. 1965, ko se je oddelek po 
svoji kadrovski zasedbi in programski usmeritvi spremenil. Tretje obdobje se 
začne nekako leta 1960/61 oz. letu 1965 (letnice z rezervo) dalje, ko se oddelek 
more kadrovsko in programsko širiti. Tretje obdobje je samo polno razvoja 
in dinamike in strukturnih premikov, ki trajajo vse do današnje bolonjske 
prenove študija. Da bi bili dogodki na Oddelku za fi lozofi jo bolj pregledni, 
sem iz letnih seznamov predavanj povzel predavanja na oddelku za fi lozofi jo 
od začetka leta 1920 do študijskega leta 1969/70. 

Proti koncu šestdesetih letu je prišlo do doktoratov in habilitacij profesorjev 
dr. Borisa Majerja, dr. Franeta Jermana in dr. Božidarja Debenjaka, ki jih 
je omogočil prihod profesorja dr. Vojana. Rusa leta 1964. Takoj zatem se je 
oddelek organizacijsko okrepil z ustanovitvijo novih kateder. Do leta 1971 
je imel oddelek za fi lozofi jo katedro za zgodovino fi lozofi je in katedro za 
sistematsko fi lozofi jo, medtem ko od štud. l. 1971/1972 oddelek tvorijo štiri 
katedre: katedro za sistematsko fi lozofi jo (vodja: V. Rus), katedra za zgodovino 
fi lozofi je (vodja: B. Majer), katedra za logiko in metodologijo (vodja F. Jerman) 
in katedra za marksologijo in zgodovino marksizma (vodja: B. Debenjak). 
Ta organizacijska struktura je ob določenih modifi kacijah ostala značilnost 
Oddelka za fi lozofi jo do danes. 

Kakor je iz seznama predavanj je mogoče razbrati kar nekaj zgovornih dej-
stev, prav tako v seznamu predavanj marsičesa ni. Tako v seznamu predavanj 
ves čas od ustanovitve Oddelka za fi lozofi jo pa do študijskega leta 1961/62 v 
ni zapisana dejavnost asistentov. Asistent Anton Žvan je vpisan šele v študij-
skem letu 1963/64. 

Prav tako v seznamu predavanj ni zabeleženo, kdo je bil knjižničar oziroma 
bibliotekar v knjižnici Oddelka za fi lozofi jo.

Glede začetka predavanj je zanimivo dejstvo, da za zimski semester 1919/1920 
ni obstajal seznam predavanj. Kar zadeva študij fi lozofi je je jasno samo to, da 
se predavanja niso začela v zimskem semestru, temveč šele v poletnem seme-
stru in sicer 11. marec 1920. V seznamih predavanj je pri področju fi lozofi ja 
do študijskega leta 1922/23 prof. Karel Ozvald naveden pred Vebrom. Ker 
so predavanja na oddelku za pedagogiko dolgo časa dopolnjevala študij za 
fi lozofi jo, so povzeta tudi v tem popisu, a le to leta 1948. 
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uvodna beseda k seznamu predavanj v letih 1919-1969

Kar zadeva tematiko Webrovih predavanj je zanimivo, da je v zimskem se-
mestru 1936/37 najavljen seminar o Aristotelovem spisu “O duši” s pripombo: 
“Na razpolago bo tudi slovenski prevod”. Za obstoj tega prevoda se ni vedelo. 
Prav tako je zanimivo, je je imel v študijskem letu 1942/43 prof. Ozvald dva 
semestra Teoretski seminar: Platonova Politeia. Mogoče je domnevati, da je 
šlo za Doklerjev prevod Platona, o katerem je govor v drugih virih in ki je 
očitno izgubljen.

Za študijsko leto 1945/46 je značilno, da Alma Sodnik postane predstojnica 
oddelka. Oceno za njeno habilitacijo sta pisala prof. dr. Aleš Ušeničnik in 
prof. dr. Boris Furlan. Dalje je iz seznama vidno, kakšno je bilo iskanje uni-
verzitetnega učitelja za teoretsko fi lozofi jo: tu si sledijo imena: Cene Logar, 
Vladimir Seliškar, Jože Goričar in Boris Ziherl. 

Gradivo za seznam predavanj sem zbiral v Knjižnici Oddelka za slovanske 
jezike in književnosti, v Študentskem referatu Filozofske fakultete in v Arhivu 
Univerze v Ljubljani. Pri dopolnjevanju podatkov mi je svetoval bibliotekar 
v knjižnici Oddelka za sociologijo dr. Alojz Cindrič. V pripravi gradiva je 
sodeloval m. r. Miloš Pahor. Vsem se za izkazano pomoč iskreno zahvaljujem. 




