
 

Industrijsko revolucijo imenujemo 
čas med leti 1750 in 1914. V tem po-
membnem času so ljudje izumili 
mnogo novih strojev, ki so popolno-
ma spremenili življenje. Večinoma so 
olajšali trdo delo tedanjih delavcev. 
Ta čas je prehod iz ročne v strojno 
proizvodnjo. Industrijska revolucija 
se je začela v Veliki Britaniji.

Pred tem važnim obdobjem ni bilo 
veliko mest, večina ljudi je živela na 
vaseh. Tam so obdelovali polja, delali 
v gozdu in redili domače živali. De-
lati so morali tudi za veleposestnike. 

Nekateri so doma oblikovali izdel-
ke iz volne in tkali. Delali so po na-
ročilu. Tako so tkali zelo lepe in kva-
litetne stvari, ki so se nekatere še do 
danes ohranile. 

Pač so bili ljudje prepočasni. Tako 
so nekateri zelo umni iznajditelji iz-
umili stroje, ki so lahko zelo hitro 
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tkali. Da so te stroje tudi lahko po-
ganjali, so iznašli tudi parne stroje 
za pogon. Za pogon parnih strojev so 
potrebovali premog, ki so ga kopali v 
rudnikih. Z vozički so spravljali pre-
mog iz globokih, črnih jam tudi otro-
ci. Da so otroci v tem času opravljali 
tudi zelo težka dela, je bilo normalno.

Za te stroje pa so seveda potrebovali 
tudi velike stavbe – tovarne. Zgradili 
so jih v bližini mest, tam, kjer je žive-
lo veliko ljudi. Vse več se jih je selilo v 
mesta, iskali so delo in boljše življenje.

Delo so večinoma dobili, ker je 
povpraševanje po izdelkih raslo in 
tovarne so potrebovale delavce. V 
tovarnah so delali tako odrasli kot 
otroci. Delo je bilo težko in slabo 
plačano. Delavci so morali delati ves 
dan, od šestih zjutraj do osmih zve-
čer. Delo je bilo tudi zelo nevarno in 
velikokrat so se zgodile nesreče. V 



 

tovarnah je bilo tudi polno prahu in 
hrupa.

Lastniki tovarn so veliko zaslužili 
in živeli v velikih, lepih mestnih hi-
šah. Imeli so uslužbence in služab-
nike ter živeli lepo življenje. Delavci 
tovarn pa so živeli v starih, slabih, 
prenatrpanih stanovanjih brez ko-
palnic in brez tekoče vode.

Da tako ne gre naprej, je bilo jasno 
in tako je počasi prišlo do izboljša-
nja življenja delavcev. Začeli so zida-
ti nove hiše za delavce in tudi šole, 
pouk pa je bil brezplačen. V tovarnah 
so zmanjševali nevarnosti in hrup. 
Delavci so si postopoma priborili 
krajši delovnik in socialno zavaro-
vanje. Delavci so se združevali tudi v 
sindikate in tako so skupno zahtevali 
boljše plače in delovne razmere.

Izboljšali so tudi ceste, mostove in 
železniške proge, da so lahko hitre-

je in varneje prevažali blago in ljudi. 
Ugotovili so, da se težke tovore bolj 
splača prevažati z ladjami. Kjer je 
bilo mogoče, so gradili med rekami 
in jezeri prekope.

Izumili so tudi nove parne vlake, 
da bi prevažali tovore in ljudi še hi-
treje. Ljudje so začeli tudi potovati in 
se voziti na počitnice na morje ali v 
gore. 

Po morju so pluli parniki in tako 
omogočili razširitev prometa in tr-
govine. Parniki so bili tudi hitrejši in 
cenejši od jadrnic.


