1920
Nova občasna razstava v Muzeju novejše
zgodovine Slovenije
Na ogled od 1. julija do oktobra 2020
Letos obeležujemo stoletnico vrste pomembnih dogodkov. Muzej
novejše zgodovine Slovenije bo na razstavi z naslovom 1920, ki jo
namenja stoletnici koroškega plebiscita, posebno pozornost namenil
zbranemu muzejskemu gradivu vezanemu na koroški plebiscit,
rapalsko mejo, požig narodnega doma v Trstu in drobcem iz
vsakdanjega življenja v Kraljevini SHS pred stotimi leti.
Pogled na kronologijo dogodkov leta 1920 nas opozori, da letos obeležujemo
stoletnico koroškega plebiscita in Rapalske mirovne pogodbe. Sto let je minilo
od Trianonske mirovne pogodbe, s katero je Prekmurje postalo del ozemlja
Kraljevine SHS. Velika pričakovanja glede narodne samoodločbe z odmevi ideje
Zedinjene Slovenije leta 1848 in Majniške deklaracije leta 1917 se niso
uresničila, saj so nove meje Slovence razdelile med štiri države. Letos
obeležujemo tudi stoletnico požiga stavbe slovenskega Narodnega doma s
hotelom, tržaško posojilnico in hranilnico.
Številni dogodki razkrivajo, kako se je spremenilo vsakdanje življenje evropskih
prebivalcev in kako globoke posledice je pustila prva svetovna vojna. Splošne
življenjske razmere so se le počasi izboljševale, tradicionalne vrednote pa so
izgubljale svoj vpliv. Vstopili smo v »nora« dvajseta leta, ki so jih zaznamovala
umetniška iskanja »izgubljene generacije«, politične skrajnosti in družbene
nestabilnosti.
Ni naključje, da je začetek dvajsetih let v kolektivnem spominu ostal po plesih in
jazzu v velemestnih središčih, poskusih ženske emancipacije in izbruhih
»modernosti«; življenje je iskalo nove načine premagovanja smrti in ruševin.
Večina razstavljenih fotografij je iz zbirke časopisa Slovenec, ki jo hrani Muzej
novejše zgodovine Slovenije.
V nedeljo, 5. julija 2020, ob 11. uri vas vabimo na brezplačno javno
vodstvo po razstavi 1920 s kustosom razstave Markom Štepcem.
Prosimo za najavo na naslovu: info@muzej-nz.si. Število udeležencev vodstva je
omejeno.

Maksim Gaspari, Koroški Slovenec ubije celovškega lintverna. Plebiscitna
razglednica št. 8, Narodni svet za Koroško, hrani Muzej novejše zgodovine
Slovenije.

Kronologija 1920
4. 1. 1920
V okrajih Ljubljana, Novo mesto, Ptuj, Maribor, Celje, Črnomelj, Kamnik in Kočevje
so se pojavile živalske kužne bolezni slinavka in parkljevka, v ptujskem, celjskem
in radovljiškem okraju pa svinjska kuga.
20. 1. 1920
Slovenske gospodarske organizacije so v Ljubljani priredile protestni shod proti
nameravani zamenjavi avstrijskega denarja v razmerju 1 dinar = 4 krone.
1. 2. 1920
V Ljubljano je prispel prvi transport ujetnikov iz Italije, in sicer 52 častnikov in 18
vojakov, ki so bili internirani na Siciliji.
19. 2. 1920
Deželna vlada je zaradi »splošne demoralizacije in podivjanosti« do velike noči
prepovedala vse javne plesne prireditve.
24. 2. 1920
Adolf Hitler je v Münchnu oznanil program Nacionalsocialistične delavske
stranke Nemčije (NSDAP).
24. 4. 1920
Rudarji so se priključili železničarski stavki. V Ljubljani se je množica zbrala na
Zaloški cesti. Prišlo je do streljanja in spopadov s policijo in z vojsko. Med
demonstranti je bilo 14 smrtnih žrtev in več ranjenih.
4. 6. 1920
V Trianonu pri Versaillesu je bila podpisana mirovna pogodba med Madžarsko in
antantnimi državami. S Trianonskim mirom je Prekmurje pripadlo Kraljevini SHS.
13. 7. 1920
Fašisti so zažgali slovenski Narodni dom v Trstu/Trieste.
30. 9. 1920
Splošna umrljivost v Ljubljani se je približala umrljivosti iz predvojnih let.
10. 10. 1920
V coni A na Koroškem je potekal Koroški plebiscit. Za Republiko Avstrijo je
glasovalo 59,04 odstotka oziroma 22.025 volivcev, za Kraljevino SHS pa 40,96
odstotka oziroma 15.279 volivcev..
12. 11. 1920

V Rapallu sta delegaciji Kraljevine Italije in Kraljevine SHS podpisali Rapalsko
pogodbo, ki je določila mejo med državama. Italiji so pripadle Goriško-Gradiška,
Trst, Istra s Cresom in z Lošinjem, del Notranjske, mesto Zadar in otoka Lastovo
in Palagruža.

Maksim Gaspari, Kni škoda za črivle za tvoje noje, da za spufano Avstrijo brusiš
pete. Učiteljska tiskarna v Ljubljani, 1920, Plebiscitna razglednica št. 12,
Narodnega sveta za Koroško, hrani Muzej novejše zgodovine Slovenije.

Maksim Gaspari, Zelena žaba, Plebiscitna razglednica. Na zadnji strani je napis:
Korošci, pozor! Naša barva je bela! Hrani Muzej novejše zgodovine Slovenije.

Maksim Gaspari, Ne maram za staro falirano Avstrijo, Imam rajši mlado bogato
Jugoslavijo! Plebiscitna razglednica, hrani Muzej novejše zgodovine Slovenije.

Koroška, plebiscit - protestni shod v Velikovcu 9. 5.1920, hrani Muzej novejše
zgodovine Slovenije.
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