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Spoštovani/-e študenti in študentke, 
  
naj se vam ob letošnjem Humanističnem maratonu, morda še zadnjič, oglasim kot 

(razrešena) dekanja. 
Ko smo po selitvi v nove prostore fakultete razmišljali, kako napolniti 

prostore z ustvarjalnostjo naših profesorjev in študentov, se mi je porodila 

zamisel o Dnevih Humanistike in Humanističnem maratonu. Pred seboj sem videla 

profesorje in študente, ki skupaj premišljajo humanistične in družboslovne 

teme na način, da osvetlijo najbolj aktualne probleme današnje družbe. Ideja 

je prerasla v dejanja in danes, po zaključku letošnjega maratona, mi je jasno, 

da imamo na FHŠ študente, ki hočejo in zmorejo izkoristiti vse svoje 

potenciale, čas in energijo, da se angažirajo in odzovejo. Na največje 

sramotnosti današnje družbe, na vsemogočnost kapitala in zlaganost, 

manipulativnost in destruktivnost sodobnih diskurzov. In predvsem na neetična 

ravnanja, ki te pojave spremljajo.     
 

Žal so ravno zadnji izjemno presenetljivi dogodki na naši fakulteti, ki so 

unikum v slovenskem visokošolskem prostoru, odraz vsega omenjenega. Čeprav se 

s kolegi člani akademskega zbora naše fakultete trudimo, da izvajamo študijski 

proces čim bolj nemoteno, najbrž ob teh dogodkih vsi na fakulteti, tako ali 

drugače, občutimo nelagodje in negotovost. Nenadna razrešitev dekanje in 

imenovanje v. d. dekana z druge, naravoslovne fakultete namreč niso bili 

izvedeni v skladu s Statutom UP in drugo zakonodajo. Poleg tega ti dogodki 

presenečajo zato, ker smo na fakulteti pod mojim vodstvom vedno delovali 

zakonito, skladno s finančnimi zmožnostmi in brez finančnih nepravilnosti. To 

trdim s čisto vestjo, tako da lahko vsakemu pogledam v oči. Prav tako so me 

pri mojem delu, tako dekanje kot profesorice in raziskovalke, vedno vodili 

pristno zaupanje v koristnost humanističnega projekta in projekta primorske 

univerze, veselje do dela s študenti, raziskovalni interes in odgovornost za 

skupno dobro. Skupaj s celotnim akademskim zborom, upravo in več generacij 

študentov smo ustvarili pomembno humanistično institucijo s široko razvejano 

in raznovrstno dejavnostjo v slovenskem in mednarodnem prostoru, na katero smo 

vsi skupaj lahko ponosni. Seveda so se pojavljale tudi napake in sprotne 

težave, ki pa smo jih vedno skušali reševati v dialogu z vsemi vpletenimi 

stranmi.  
 

Tako si želim, da bi se vsi skupaj čim prej spet lahko posvečali zgolj svojim 

študijskim in raziskovalnim interesom, obenem pa upam, da nas vse to dogajanje 

na naši fakulteti ne bi zamajalo v prepričanju o pomenu humanistike na naši 

univerzi in v današnji družbi nasploh ter bi se še naprej odločno zavzemali za 

njeno vitalnost in ugled.  
 

Če koga dogajanje podrobneje zanima, v prilogi pošiljam svoje podrobnejše 

razmišljanje, sem pa tudi na voljo za vsa dodatna pojasnila ali izmenjavo 

mnenj. 
 

V želji, da se bomo še dolgo srečevali na Humanističnih maratonih in tudi 

drugod kot ponosni študenti, diplomanti in učitelji FHŠ, vas lepo pozdravljam, 
  
izr. prof. dr. Vesna Mikolič    
 


