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TVU 2007 smo slovesno odprli v Postojni 

 
Slovesno odprtje TVU, ki ga je vse od leta 1996 snoval in izpeljeval Andragoški center Slovenije, smo 
v letu 2007 že drugič prenesli na krajevno raven. Izkušnja iz leta 2006, ko je bilo nacionalno odprtje 
Tedna uspešno izpeljano na Jesenicah, je namreč potrdila pravilnost naše namere, da TVU še bolj 
približamo lokalni ravni in njenim vsebinam, s tem pa tudi počastimo dozdajšnja prizadevanja izbrane 
lokalne skupnosti v projektu TVU.  
 
Člani Nacionalnega odbora TVU so soglašali s predlogom ACS, da se v letu 2007 izpeljavo 
nacionalnega odprtja TVU zaupa Občini Postojna in Ljudski univerzi Postojna, saj sta obe ustanovi 
uspešno vključeni v projekt TVU od vsega začetka, zadnja leta v vlogi območnega koordinatorja. Na 
temelju Izhodišč za prenos Nacionalnega odprtja Tedna vseživljenjskega učenja na lokalno/območno 
raven ter lanske jeseniške izkušnje smo nato vsi trije partnerji združili moči za pripravo in izpeljavo 
akcijskega načrta, programa odprtja ter programa spremljevalne novinarske konference.  
 
Več kot 350 prijateljev festivala učenja, dobitnikov priznanj in njihovih predlagateljev ter drugih gostov 
iz vse Slovenije je v petek, 12. oktobra 2007, v Kulturnem domu Postojna sprejel in nagovoril gostitelj, 
župan Postojne, Jernej Verbič. Poseben pečat sta prireditvi dodali slavnostna govornica dr. Alenka 
Šverc, državna sekretarka na Ministrstvu za šolstvo in šport, ter predstavnica Urada predsednika RS, 
gospa Magdalena Tovornik.  
 
Tako kot vsako leto je bila tudi letos rdeča nit prireditve podelitev priznanj ACS za izjemne učne in 
strokovne dosežke v izobraževanju odraslih v Sloveniji za leto 2007. V zakladnico dobrih zgledov je 
bilo doslej vpisanih že 126 dobitnikov priznanj, tem pa se je pridružilo še petnajst novih. Življenjske 
zgodbe mnogih med njimi so se navezovale na osrednjo temo letošnjega leta – Evropsko leto enakih 
možnosti za vse. Priznanja in knjižna darila, ki so jih prispevale ugledne slovenske založbe, so 
dobitnikom priznanj izročali dr. Alenka Šverc, Jernej Verbič ter dr. Slavica Černoša, v. d. direktorice 
ACS, ki je zbrane uvodoma nagovorila v imenu Andragoškega centra Slovenije.  
 
Dogajanje so popestrili tudi spremljevalni dogodki: razstavi TVU 2007 v Sloveniji in 12 let TVU v občini 
Postojna, sponzor Turizem Kras, d. d. Postojna pa je omogočil brezplačni ogled Postojnske jame.  
 
Z gotovostjo lahko trdimo, da je 11 let postojnskega sodelovanja v TVU obrodilo sadove, ki so v letu 
2007 pomembno pripomogli k uspešno izpeljani slovesnosti. Po drugi strani pa je ta dogodek v 
Postojni še bolj pritegnil pozornost lokalnih medijev in najširše javnosti, tako da so se v občini 
pokazale nove priložnosti za krepitev TVU in kulture vseživljenjskega učenja.  
 

Podrobnosti o nacionalnem odprtju in paleto fotografij, ki odražajo svečanost prireditve, si lahko 
ogledate na spletni strani http://tvu.acs.si/odprtje/. 


