Fotomonografija Odsevanja 2020-1960. Gimnazija Novo mesto.
Knjiga novomeških maturantov, matura 1960.
Novo mesto. 28. julija 2021
Spoštovana maturantka, spoštovani maturant,
Maturanti novomeške gimnazije, matura 1960 smo 7. 7. 2021 izdali spominsko
knjigo Fotomonografija Odsevanja 2020-1960. Gimnazija Novo mesto ob 60-letnici
naše mature. Knjiga je objavljena v Digitalni knjižnice Slovenije, dLib. S tem pismom
(priponka) Vas želimo spodbuditi, da tudi maturanti Vašega razreda ali več razredov
Vaše generacije izdate svojo spominsko knjigo maturantov – e-knjigo in jo objavite
na internetu. Sodimo, da je taka knjiga prispevek digitaliziranju kulturne dediščine
šole in mesta, v katerem je šola. Zato Vas vljudno vabimo, da na to opozorite svoje
sošolke in sošolce. Morda ob pripravah Vaše naslednje obletnice mature. Če boste
izdali svojo e-knjigo, Vas vabimo, da nam sporočite povezavo, da jo bomo objavili na
spletni strani Growing Book of the Grammar Schools’ Memory eBooks in Slovenia.
Seznam že objavljenih e-knjig maturantov je naveden spodaj.
Gimnazija Novo mesto je bila prva javna gimnazija v habsburški monarhiji.
Ustanovila jo je cesarica Marija Terezija (Cesarica Marija Terezija: Ustanovna listina
novomeške gimnazije, 8.8.1746). V štiridesetih letih vladanja jih je postopno
ustanovila deset. Samo deset. Razmestila jih je po celotni monarhiji (gl. zemljevid),
da so lahko pripravljale izobražence, ki so bili potrebni, da je Marija Terezija
6.12.1774 potrdila obvezno osnovno šolstvo (Šolska splošna naredba). Gimnazije so
v naslednjih državah: Avstrija 2, Belgija 1, Hrvaška 2, Italija 2, Madžarska 1,
Slovaška 1, Slovenija 1. Povezave na te gimnazije so objavljene v omrežju desetih
gimnazij, ki jih je ustanovila Marija Terezija (Empress Maria Theresa Gymnasiums

Network). Zaradi njenega prispevka razvoju Novega mesta so jo Novomeščani
počastili ob 300-letnici njenega rojstva. Novomeščanom, ki so leta 1745 cesarici
korajžno predlagali ustanovitev gimnazije, je bila 4.10.2018 postavljena spominska
plošča na stavbi nekdanje gimnazije, sedaj glasbene šole. Postavitev so omogočili
Mestna občina Novo mesto in Krka, tovarna zdravil, d. d., Novo mesto. Pri tem so
aktivno sodelovali maturanti 4.a in 4.b razreda novomeške gimnazije, matura 1960.
Seznam najstarejših srednjih šol v Sloveniji je objavljen na spletni strani Rastoča
knjiga spominskih e-knjig srednjih šol Slovenije (Growing Book of the Grammar
Schools’ Memory eBooks in Slovenia). Za vsako šolo so navedeni podatki o njeni
ustanovitvi. Navedene so povezave na zbornike šole (eBooks), ki so objavljeni na
internetu. Gimnazija Novo mesto izdaja šolske publikacije, ki so digitalizirane.
Povezave na objavljene Zbornike in šolska glasila dijakov so navedene spodaj.
Seznam šol in izdanih zbornikov se občasno dopolnjuje na podlagi sporočila
kontaktne osebe - ravnateljice/ravnatelja šole. Zato ta seznam srednjih šol
upravičeno imenujemo rastoča knjiga. Srednjim šolam predlagamo, da svoje
maturante spodbudijo, da izdajajo in objavljajo spominske e-knjige maturantov.
Z lepimi pozdravi,
Za 4.a in 4.b razred novomeške gimnazije, matura 1960 (str. 456-457):
Andrej Andrijanič, maturant, predstavnik izdajateljev, Miso.Andrijanic1@gmail.com
Jože Gričar, maturant, urednik portala eRegion Portal, Joze.Gricar@UM.si

Spominske e-knjige maturantov
Growing Book of the Grammar Schools’ Memory eBooks in Slovenia
Šubičeva in Poljanska gimnazija Ljubljana
Maturanti dveh gimnazij, 1961- 2011. Spomini ob petdeseti obletnici mature 4.D
razreda. Jure Zupan, Ljubljana, maj 2011, str. 41.
Srednja šola Josipa Jurčiča Ivančna Gorica
Leta našega odraščanja in zorenja. Ob 50. obletnici mature 1961. Zbornik maturantov 1961,
2011.
50. obletnica 16. generacije maturantov Gimnazije Josipa Jurčiča v Stični. Zbornik
maturantov 1971, 2021
Gradbene tehniške šole
Zbornik ob 70. letnici Društva gradbenih inženirjev in tehnikov Novo mesto, Apr 5, 2020.
Zbornik ob 60. letnici DGIT Novo mesto, Nov 4, 2012.
Gimnazija Novo mesto
Fotomonografija Odsevanja 2020-1960. Gimnazija Novo mesto. Spominska knjiga ob 60letnici mature, matura 1960. 7. 7. 2021.

Lokacije gimnazij,
ki jih je ustanovila cesarica Marija Terezija

Gimnazija Novo mesto, 8. 8. 1746
Cesarica Marija Terezija: Ustanovna listina novomeške gimnazije
Growing Book of the Grammar Schools’ Memory eBooks in Slovenia
Zborniki:
Dvesto petindvajset let novomeške gimnazije. Zgodovinski oris 1746-1971
250 let Gimnazije Novo mesto 1746–1996
260 let Gimnazije Novo mesto. Utrip šole 1996–2006
270 let Gimnazije Novo mesto 1746 – 2016
Šolsko glasilo:
Stezice: glasilo Gimnazije Novo mesto. Celotno besedilo od 1954, letnik 2, številka 1 do
2018, letnik 65, številka 1/2. Šolsko glasilo z najdaljšo neprekinjeno tradicijo izhajanja v
Sloveniji. Digitalna knjižnica Slovenije – dLib.si
Stezice: glasilo Gimnazije Novo mesto, letnik (4) 1956. Digitalna knjižnica Slovenije –
dLib.si
Stezice: glasilo Gimnazije Novo mesto, letnik (7) 1959 (v šolskem letu 1959/60 izdanih 15
številk). Digitalna knjižnica Slovenije – dLib.si
132 let gimnazijskih glasil. Bibliografija gimnazijskih glasil. Miloš Jakopec. 250 let
Gimnazije Novo mesto 1746–1996, str. 103-114
Stezice februar, junij, november. Šolske publikacije. Gimnazija Novo mesto 2011
Stezice – glasilo dijakov Gimnazije Novo mesto, 2015
Ravnateljica: Mojca Lukšič, Mojca.Luksic@GimNm.org

Internetno spominsko obeležje Novomeščanom 1745
S tem Internetnim spominskim obeležjem Novomeščanom 1745
se zahvaljujemo tistim Novomeščanom,
ki so leta 1745 imeli vizijo in pogum, da so cesarici Mariji Tereziji predlagali,
da bi v Novem mestu imeli gimnazijo.
Cesarica Marija Terezija je 8. avgusta 1746 podpisala ustanovno listino, s katero je dala
novomeški gimnaziji pravico javnosti – prvi v habsburški monarhiji.
Hvaležni Novomeščani
Objavljeno 7. aprila ob občinskem prazniku Novega mesta
v evropskem letu kulturne dediščine 2018.
Na ta dan je vojvoda Rudolf IV. Habsburški leta 1365 Novemu mestu podelil mestne pravice.
Odbor za promocijo kulturne dediščine Novega mesta

Spominska plošča Novomeščanom,
ki so leta 1745 cesarici Mariji Tereziji
korajžno predlagali ustanovitev gimnazije.
Postavljena 4.10.2018 na stavbi nekdanje gimnazije.

