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Slovesnost ob odprtju TVU 2002 
 
Andragoški center Slovenije ima v Tednu vseživljenjskega učenja dve vlogi: je nacionalni koordinator, 
ki usmerja in usklajuje delovanje prijateljev TVU po vsej državi, hkrati pa je tudi sam izvajalec lastnih 
promocijskih in strokovnih prireditev.  
 
Za uvod v Teden vseživljenjskega učenja prireja ACS – zdaj že tradicionalno - osrednjo slovesnost, na 
kateri podeli priznanja za izjemne dosežke pri bogatitvi lastnega znanja ter za strokovne in 
promocijske dosežke pri bogatitvi znanja drugih.  
 
Na prireditvi, ki je bila v konferenčni dvorani podjetja Hermes Softlab, v ponedeljek, 14. oktobra ob 11. 
uri, se je zbralo okrog 200 prijateljev festivala učenja iz vse Slovenije, skupaj z dobitniki priznanj in 
njihovimi predlagatelji. Pridružili so se jim predstavniki Vlade RS, pokroviteljice TVU, med njimi dr. 
Lucija Čok, ministrica za šolstvo, znanost in šport, zbrane pa je s svojo udeležbo počastil tudi 
predsednik Vlade RS, dr. Janez Drnovšek, ki je tako izpričal svojo privrženost kulturi vseživljenjskega 
učenja.  
 
Teden vseživljenjskega učenja smo letos izpeljali že sedmič. Po kazalcih kakovosti in obsegu 
prireditev lahko sklepamo, da se je z njegovo pomočjo tudi v najbolj odročnih krajih že začelo 
udomačevati učenje kot vrednota, Slovenija pa – vsaj v festivalskem obdobju – postaja učeča se 
dežela. Nekaj misli ob novem koraku na tej poti je zbranim namenila dr. Vida Mohorčič Špolar, 
direktorica ACS, dr. Janez Drnovšek pa je v svojem, zelo neposrednem nagovoru, predstavil lastne 
poglede na vseživljenjskost izobraževanja in spopolnjevanja.  
 
Praznično razsežnost dajejo festivalu učenja mnogi dogodki po vsej Sloveniji. Andragoški center 
odpira vrata praznovanju predvsem s podeljevanjem priznanj. Letos je bilo podeljenih 14 priznanj – 
poročilo izborne komisije je podal dr. Stane Vlaj, podpredsednik.  
 
Pri uveljavljanju kulture učenja ter iskanju novih učnih poti zavzemajo življenjske zgodbe oziroma 
zgledi dobitnikov priznanj prav posebno mesto. Marsikdaj so omahujočemu v spodbudo, prijazna luč 
na poti v nov jutri, marsikomu odprejo nove poglede na vseživljenjsko učenje. Zato že nekaj let 
zapored pripravljamo in na prireditvi tudi predvajamo videoportrete dobitnikov (avtor Boštjan M. 
Jambrek).  
 
Kot zanimivost naj povemo, da za podeljevanje priznanj ACS nimamo nobenega namenskega sklada, 
vendar nam ob pomoči slovenskih založb kljub temu uspe pripraviti knjižna darila, ki so lep in trajen 
spomin na slovesni dogodek.  
 
Radostno, slovesno uglašenost prireditve je letos obogatil kulturni program, v katerem sta sodelovala 
Vokalni trio Prima Vista z Jesenic, ki se (v slogu vseživljenjskosti učenja) posveča oživljanju 
glasbenega izročila italijanske renesanse, in Folklorna skupina društva Romani Union iz Murske 
Sobote, najboljša romska folklorna zasedba na Slovenskem, ki je na folklornih tekmovanjih prejela že 
vrsto priznanj. Društvo Romani Union vodi letošnji dobitnik priznanja ACS, Jožek Horvat Muc, ki je v 
sklepnem delu prireditve zbrane nagovoril v imenu vseh dobitnikov priznanj, v romskem in slovenskem 
jeziku. Tako smo lahko prisluhnili govorici, v katero so vtkane dalje sveta, in ob tem spoznali, da nas 
dalje lahko tudi zbližujejo. 
 
Del kulturne ponudbe ob slovesnem odprtju TVU je bila tudi priložnostna razstava skulptur iz žgane 
gline in ročno obdelane, barvane svile v atriju. Razstava Elementi – ogenj, voda, zemlja, zrak je bila 
darilo dobitnic priznanja ACS za leto 2001, Flore Otoničar, avtorice razstavljenih skulptur, in Nataše 
Sedej iz Društva keramikov Gaja iz Postojne ter mag. Gojke Pajagič Bregar iz Ljubljane, kustosinje in 
restavratorke tekstila, ki je poslikala in oblikovala svilo.  
 
Po prireditvi so se udeleženci zadržali v prijateljskem druženje v atriju. 
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