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Po intenzivnem triurnem pridobivanju znanja v hladnih 
prostorih obrambnega stolpa in ob topli primorski joti se je 
skupinica podala do kraške jame pri Lokvi, ki je najstarejša 
turistična jama v Evropi. Skoraj dvesto let pred začetkom 
turizma v danes najbolj znanih kraških jamah v Sloveniji je 
bila jama Vilenica že priljubljen cilj popotnikov. Domačini so 
namreč verjeli, da v njej prebivajo dobre vile. Od tod je jama 
dobila ime. Vse do sredine 19. stoletja je Vilenica slovela kot 
najlepša, največja in najbolj obiskana jama matičnega Kra-
sa, kasneje pa je zanimanje zanjo usahnilo in jama je tako 
ohranila svojo pristnost. Danes je Vilenica v dolžini 450 me-
trov spet urejena za obiskovalce. Plesna dvorana te čarobne 
jame je tudi kulturno prizorišče, kjer vsako leto podelijo med-
narodno literarno nagrado vilenica (Anon, Kras). 

Pridobivanje novega znanja, vpogled v zbrano razstavno gra-
divo, osebno vodenje velikega poznavalca s področja vojaške 
zgodovine in zgodovine drugih področij, prijetno druženje z 
izmenjavo izkušenj in sprehod po barviti kraški pokrajini so 
bili dovolj velik razlog za ponovno potrditev predloga članic 
delovne skupine, da je treba izkušnjo ponoviti v drugem kraju 
in drugem muzeju.

Viri:
Anon. Razstavni katalog Vojaški muzej Tabor Lokev.

Anon. Vojaški muzej Tabor Lokev. Dosegljivo na: http://www.
vojaskimuzejtabor.eu/ [4. 5. 2022].

Anon. Kras. Jama Vilenica. Dosegljivo na: https://www.
visitkras.info/jama-vilenica [4- 5. 2022].

I Z  Z G O D O V I N E

V Zagrebu je bila v prostorih Pučkega 
otvorenega učilišta (Ulica grada Vukovara 
68) 8. aprila 2022 otvoritev razstave Josipa 
Božića, mag. zdrav. nege, z naslovom 
(hrv.) »Sestrinstvo kroz 20. stoljeće« (slov. 
Zdravstvena nega v 20. stoletju), ki je del 

projekta Medicinska sestra v 20. stoletju.

Srečko Rože pred razstavnimi predmeti razstave 
Avstro-ogrska vojaška parada (Vir in fotografija: Irena 
Keršič).

Razstava Zdravstvena nega v 
20. stoletju v Zagrebu

Irena Keršič

Nosilec projekta, ki poteka v štirih sklopih v šolskem letu 
2021/22, je Šola za medicinske sestre Vinogradska v Zagre-
bu, partnerji v projektu pa Zdravstvena šola Split, Društvo za 
zgodovino zdravstvene nege in Hrvaško združenje medicin-
skih sester. Razstava predstavlja celovit sklop kot zgodovina 
zdravstvene nege in njenih izvajalcev medicinskih sester, pri 
izvedbi katerega sta, izhajajoč iz publikacije, sodelovali Šola 
za medicinske sestre Vinogradska in Hrvaška zbornica me-
dicinskih sester.
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Razstava naj bi bila odprta do 16. maja 2022.

Viri:
Anon, 2021. Projekt Medicinska sestra kroz 20. stoljeće. 
Škola za medicinske sestre Vinogradska Zagreb, 11. 3. 2021. 
Dosegljivo na: https://www.skolamedvinogradska.hr/projekti/
Medicinska-sestra-kroz-20-stoljece [7. 4. 2022].

Božić, J. (2022). Sestrinstvo kroz 20. stoljeće. Škola za 
medicinske sestre Vinogradska, Zagreb in Hrvatska komora 
medicinskih sestara. 

I Z  Z G O D O V I N E

Josip Božić, avtor razstave Zdravstvena nega v 20. stoletju 
(Vir: Šola za medicinske sestre Vinogradska. Dosegljivo 
na: https://galerija.skolamedvinogradska.hr/picture.
php?/1199/category/67) 

Razstavljeni predmeti 
in delovna obleka 
medicinskih sester.  
(Vir: Šola za medicinske 
sestre Vinogradska. 
Dosegljivo na: 
https://galerija.
skolamedvinogradska.
hr/picture.php?/1199/
category/67) 

Namen projekta je preko različnih dejavnosti dija-
kov prikazati razvoj in profesionalizacijo zdravstve-
ne nege prav na razstavi, pri kateri so sodelovali 
dijaki pod vodstvom mentorjev, med katerimi je 
bil vodja projekta in razstave Josip Božić. Kolega 
je magistriral v Sloveniji na Fakulteti za zdravstvo 
Angele Boškin. Moto razstave je Praznujemo pre-
teklost, zavedamo se sedanjosti in označujemo 
prihodnost. Predstavljena je zbrana osebna zbirka 
arhivskega dokumentarnega, slikovnega in pred-
metnega gradiva, ki jo je zbral Josip Božić. Videno 
daje vpogled v razvoj zdravstvene nege na Hrva-
škem, ponuja gradivo za nadaljnje raziskovanje, 
širi znanje dijakom in študentom zdravstvenih šol, 
povezuje dijake in mentorje v skupnih projektih, 
spodbuja medgeneracijsko sodelovanje učiteljev in 
mentorjev, hkrati pa je dovolj zanimivo za splošno javnost.

V sklopu razstave je bil izdan razstavni katalog, ki nas pope-
lje skozi predstavljene razstavne sklope eksponatov, ki so 
jih z veliko navdušenosti in delovne vneme pripravili dijaki 
skupaj z mentorjem. Avtorji posameznih poglavij v katalo-
gu npr. Pribor za aplikacijo terapije, Sterilizacija, Strokovna 
in izobraževalna literatura, Materiali iz gume, Instrumenti 
itd. so dijaki 4. in 5. razredov šole, ki so tako razvijali komu-
nikacijske veščine, odgovornost, socialne veščine, kritično 
mišljenje ter promovirali zdravstveno nego kot stroko in 
aktivnosti šole v družbi.


