okrog 1439
Johannes Gutenberg,
nemški izumitelj in
zlatar, izumi tisk
s premičnimi črkami

1503
Leonardo da Vinci,
italijanski renesančni izumitelj,
kipar in slikar,
začne slikati Mono Lizo

Starejša svetovna književnost
3000
pr. n. št.

ORIENT

476

ANTIKA

1492

SREDNJI
VEK

RENESANSA
IN BAROK

1889
v počastitev velike
Svetovne razstave
v Parizu zgradijo
Eifflov stolp

1879
Thomas Alva Edison,
ameriški izumitelj,
izumi žarnico

Svetovna književnost 19. in prve
polovice 20. stoletja
1700

1800

1830

KLASICIZEM RAZSVETLJENSTVO ROMANTIKA

Jonathan Swift
Guliverjeva potovanja,
odlomek o domiselnih
pustolovščinah brodolomca

1899

REALIZEM MODERNA

Hans Christian
Andersen
Deklica z
vžigalicami,
zgodba iz zbirke
pravljic o socialni
podobi revnih
otrok in odraslih,
ki gredo mimo
in ne pomagajo
otroku siroti

Gottfried August Bürger
Čudovita popotovanja
lažnivega kljukca barona
Münchhausna, del vsebine
iz fantastične zgodbe o
nenavadnih peripetijah
barona Münchhausna

1980
Josip Broz Tito,
dolgoletni
predsednik
SFRJ, umre

Svetovna književnost po letu 1950
1950

AVANTGARDIZEM

1975

MODERNIZEM

POSTMODERNIZEM

Erich Kästner

Roald Dahl

Josef Hanzlik

Dvojčici, humorna
zgodba o ločenih
dvojčicah, ki opozori
na družbeno podobo
družine

Matilda, odlična
sodobna pravljica o
nadpovprečno pametni
deklici, ki z znanjem in
domiselnostjo preseneča
vse okrog sebe

Kapitan Neroda, pesem
o otroku, ki se le zdi
neroden, v resnici pa je
zelo sposoben in zmore
kljub zasanjanosti
opraviti velika dejanja

Konstanty Ildefons
Gałczynski
Če bi imel enajst
klobukov, domiselna
in izvirna pesem
o premišljeni
ustvarjalni uporabi
enajstih klobukov

Orientalska ljudska
iz zbirke Tisoč in ena noč,
v besedilu spoznamo
iznajdljivo Šeherezado, ki si
s pripovedovanjem zgodb
reši življenje

1915

1969
Apollo 11,
prva vesoljska
odprava
s človeško posadko,
pristane na Luni

1. septembra 1939
se z nemško
okupacijo Poljske
začne
2. svetovna vojna

Milovan Danojlič
Razglas Otroške
republike, pesem
o razmišljanju otrok,
ki želijo izboljšati svet

Ernst Jandl
antipodi, sodobna pesem o nasprotjih, ob
večkratnem branju pa ugotovimo, da ima
nesmisel tudi smisel

Erzsi Gazdag

Mark Twain

Vrana, čisto posebna
pesem, v kateri vrana
prevzame lastnosti
človeka

Prigode Toma
Sawyerja, pripovedi
o odraščajočih
dečkih, v katerih je
njihovo dozorevanje
v mladeniče
predstavljeno skozi
zanimive, duhovite
zgodbe

Hans Christian
Andersen
Cesarjeva nova
oblačila, pravljica
o cesarjevi
zagledanosti
v zunanji videz,
o pretirani želji
po novih oblekah
in neiskrenosti
ljudi, ki ga
obdajajo

Patricia Wrightson
Strahec, zabavna zgodba
o sanjah in »nagajivem
duhu« Njimbinu

Lewis Carroll
Alica v čudežni
deželi, pripoved
o deklici, ki
potuje skozi
čudežno deželo,
v kateri srečuje
nenavadne
osebe, raziskuje,
rešuje logične
probleme

Astrid Lindgren
Brata Levjesrčna, pretresljiva
sodobna pravljica o dveh
bratih, ki potujeta
v domišljijski svet ter
doživljata lepe in žalostne
dogodke v borbi zoper zlo

