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Kar 175  vas bilo je letos, dragi diplomanti FHŠ, ki ste bili rojeni na vseh koncih Slovenije, pa 
tudi v Srbiji, na Kosovu, v Italiji in Nemčiji. Naj vam iskreno in iz srca čestitam in povem, da 
ste lahko ponosni na svoje delo, na svoj zaključen študij. Ne glede na to, ali ste zaključili 1. 
ali 2. stopnjo univerzitetnega študija ali pa stari univerzitetni študijski program. Pokazali ste, 
da vam ni vseeno za vašo osebno izobrazbo, za vaš osebni razvoj in da ste sposobni za to tudi 
nekaj narediti, vztrajati in se truditi do uspešnega konca. Včasih tudi z večjimi ali manjšimi 
težavami, z nepričakovanimi zastoji ali pospeški, največkrat pa z zanimanjem in potrebno 
resnostjo in odgovornostjo. Izkušnje, ki ste jih pridobili na FHŠ, vam bodo gotovo koristile na 
vaši nadaljnji življenjski poti, seveda smo se vsi skupaj trudili, da bi bile te čim bolj prijetne, 
in verjamem, da bodo v spominu ostale predvsem najlepše. Ni namreč vseeno, kako gledamo 
na lastno preteklost in sedanjost, na skupnost, skupnosti, ki jim pripadamo ali smo jim 
pripadali. Namreč, čeprav je vsak posameznik s svojo svobodo in pravicami pomemben, nas 
prav čas, ki ga živimo, prepričuje, da smo kot posamezniki še kako vpeti v družbo in da je 
pomembno, da znamo videti in razumeti drugega in skupnost v celoti. In da je pomembno, kaj 
lahko naredimo za to, da bomo ljudje spet verjeli, da je moč živeti humanistične vrednote, 
kot so resnica, iskrenost, poštenost, delo, razumevanje in spoštovanje, da bodo te vrednote 
živele tudi tiste družbene elite, ki so najbolj odgovorne za današnjo ekonomsko krizo. Nujno 
je, da razmišljamo in delujemo v tej smeri, pa čeprav se danes pogosto čutimo povsem 
nemočni, kakor da nas močan tok, ki se mu ne moremo upreti, žene do najhujših brzic, kakor 
da smo povsem ujeti v tok zgodovine. A mednarodno uveljavljeni sarajevski pisatelj in izjemna 
osebnost Dževad Karahasan je te dni ob predstavitvi slovenskih prevodov svojih del v Ljubljani 
izjavil, da imamo sredstva, s katerimi se lahko ubranimo pred zgodovino in na prvem mestu je 
omenil ljubezen, takoj nato pa še humor. Z ljubeznijo in humorjem lahko ustvarimo 
medčloveške odnose, ki bodo vredni človeškega življenja, ki nas bodo reševali tudi v težjih 
obdobjih osebnega in družbenega življenja, ki nam bodo dali moč, da se bomo lahko upirali 
krivicam in uveljavljali potrebne družbene spremembe.  
 
In prav humanisti smo najbrž po svoji naravi in usposobljenosti še posebej poklicani, da si 
prizadevamo za takšne odnose in takšne vrednote. In to kljub temu da je na eni strani 
obstoječi družbeni sistem, ki mu takšna drža ni v interesu, na drugi pa posamezniki ali 
družbene struje, ki želijo ta prizadevanja izkoristiti za lastne parcialne interese. Zato je 
nujno, da smo kritični prejemniki vsakovrstnih informacij in manipulacij, s strani 
posameznikov ali skupin ali pa s strani še tako resnih medijev, nujno je, da zastrižemo z ušesi 
bodisi takrat ko nam nekdo prodaja eno in edino zveličavno resnico bodisi takrat ko nas želi 
prepričati, da resnice sploh ni in da itak imajo vsi enako prav ali pa da se vsi enako motijo. 
Irsko-angleški pisatelj in teoretik komunikacijskih ved Michael Foley pravi, da je takšno 
razvrednotenje in relativiziranje resnice nevarno, hkrati pa zelo značilno za današnjo dobo 
absurdnosti. Prav je, da smo kritični in radovedni in se ne ustavimo pri iskanju resnice, in prav 
tu lahko pomaga znanost, ki je zavezana resnici, zato nas spodbuja k medsebojnemu 
sodelovanju in izmenjavi spoznanj, s čimer se resnici lahko približujemo. In čeprav sem tudi 
sama že bila na hudi preizkušnji, ko se mi je kazalo, da sta taka izmenjava pogledov in dialog 
nemogoča, tedaj ko nekdo ne more ali noče slišati, še vedno verjamem, da je dialog edina 
možna pot, četudi ne vedno takoj in zdaj in je za to potreben čas.  
 
In verjamem tudi, da so vas učitelji na naši fakulteti spodbujali k dialogu, da so vas spodbujali 
k študiju ter izražanju, poslušanju in spoštovanju različnih mnenj. Dober učitelj namreč ni 
tisti, ki študenta priklene nase in ga vodi v prepričanje, da je samo on lastnik (pravega) 
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spoznanja, pač pa tisti, ki spodbuja samostojnost študentov in jih odpira različnim pogledom 
in njihovim lastnim uvidom. Tisti, ki dovoli, da študentje oblikujejo in izrazijo svojo 
edinstvenost. Na vaši življenjski poti, drage diplomantke in dragi diplomanti, vam želim še 
veliko takih učiteljev, tako če boste nadaljevali s študijem kakor če boste tudi ob svojem delu 
še naprej iskali možnosti za svoj osebni in strokovni razvoj oziroma vam želim, da bi presegli 
svoje učitelje in postali ustvarjalci boljšega sveta. 
 
Ni kaj, velika in odgovorna naloga vas čaka, ne glede na to, kje boste delovali: v medijih, 
šolstvu, kulturi, znanosti, gospodarstvu ali drugih družbenih dejavnostih. Tudi pogoje za 
uresničevanje te naloge si boste morali izboriti sami, in to že takoj tedaj, ko se boste lotili 
iskanja ali ustvarjanja svoje zaposlitve. Naj vas pri tem spodbudijo podatki zadnje temeljite 
raziskave o zaposljivosti diplomantov naše univerze, ki pričajo o tem, da zaposljivost 
diplomantov naše fakultete ne zaostaja za diplomanti drugih fakultet in da je precej visoka, 
nad 70-odstotna. Hkrati naj vas – če se vrnem na začetek – pri tem opogumljata uspeh, ki ste 
ga dosegli na UP FHŠ, in pa občutek, da ste del humanistične skupnosti, ki ima podobne cilje, 
in smo skupaj zato močnejši.  
 
Zavezani smo drug drugemu, bolj ko sta pomembni fakulteta in univerza, bolj je vredna vsaka 
posamezna diploma in obratno: vsak posamezen diplomant veča pomen fakulteti in univerzi. 
In dobro bo vsakemu posebej, ko nam bo dobro vsem skupaj. Zato vas vabimo v Klub 
diplomantov, ki je začel delovati pred kratkim, udeležujte se srečanj, ohranjajte stike s 
sošolci, profesorji, fakulteto.   
  
Veliko sreče, poguma in ljubezni torej, in seveda: ne pozabite niti na humor! 
    

izr. prof. dr. Vesna Mikolič,  
dekanja UP FHŠ  

 

 

 


