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Projekt Svobodna univerza za ohranitev znanja kot javne dobrine
Projekt Svobodna univerza za ohranitev znanja kot javne dobrine
Foto Foto servis
Novinarska konferenca ljubljanske univerze v okviru tedna svobodne univerze, na kateri so spregovorili
o položaju javnega visokega šolstva.
Ljubljana, 15. aprila (STA) - Ohranitev znanja kot javne dobrine, ki je dostopna vsem, je po besedah dekana
Akademije za gledališče, radio, film in televizijo (AGRFT) Mirana Zupaniča glavno sporočilo projekta
Svobodna univerza. V tem tednu bo projekt, ki ga je podprl tudi senat Univerze v Ljubljani (UL), postregel
z več kot 120 dogodki na 15 članicah univerze.
Kot je Zupanič pojasnil na današnji novinarski konferenci, je Svobodna univerza proces, ki se je začel na
UL, zanj pa upa, da se bo širil in trajal: "Univerza se s tem projektom ozira sama vase, da reflektira svoj
položaj v družbi in tudi navznoter. Tako študentje kot nepedagoški in pedagoški delavci se sprašujejo
o pomenu javne univerze."

Naročnik:
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Po Zupaničevih besedah se bo veliko dogodkov v okviru Svobodne univerze osredotočilo na procese v
družbi, kot so vprašanja stanja demokracije, socialne države in tudi okolja. V projektu so se združile
različne iniciative iz vrst študentov, učiteljev in sindikatov. Zupanič pričakuje, da bo celotedenski projekt
prispeval tudi k "mehčanju nekaterih meja" med članicami UL.
"Nesprejemljivo je, da živimo v družbi, kjer se ogroža socialna država ter javno šolstvo in zdravstvo," je
opozorila dekanja ljubljanske Fakultete za socialno delo Gabi Čačinovič Vogrinčič. Po njenih besedah je
pomembno, da si je UL "prvič vzela čas in prostor, da slišimo drug drugega in da skupaj vzpostavimo
nov način dialoga z javnostjo".
Dekanja je dejala, da bodo na Fakulteti za socialno delo še posebej izpostavili vprašanje diskriminacije
kulture. Ob tem je poudarila pomembno vlogo javne univerze pri varovanju človekovih pravic in socialne
države. Po njenih besedah univerza odgovarja na ključna razvojna vprašanja.
"Potrebujemo tudi nove besede - besede strok, besede vizije, besede prihodnosti, ki se razlikujejo od teh,
v katerih smo ujeti v času grobega kapitalizma," je dodala Čačinovič Vogrinčičeva.
Na UL so protestno akcijo Svobodna univerza pripravili zaradi, kot poudarjajo, onemogočenega
normalnega delovanja javne univerze in grožnje njenemu obstoju. V tem tednu bodo redni študijski proces
nadomestili z delavnicami, predavanji, okroglimi mizami in javnimi tribunami.

