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Ogenj uničil še
nedokončani dom hudo
bolne Vide Martinčič in
njene hčere Katarine
2, 3

Spečemu
Zdravku je
prebodel pljuča
Upokojenec Jože Jurič in Zdravko
Nadižavec sta se sprla zaradi denarja

Za uboj soseda
12 let in pol
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Slobodan Bobić še kar zanika, da je v
Zalogu ubil Jana Šoška
Tožilstvo prepričano, da gre za umor,
saj je soseda s sekiro kar 37-krat

2, 3
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Tudi Mima
Jaušovec se je
izobrazila na
daljavo
Šestdeset let
dopisnega
izobraževanja
v Sloveniji
LETNIK XXVII
ŠTEVILKA 346
NATISNILI SMO
9 7 7 0 354 108042 54.624 IZVODOV
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O božiču zeleno,
o veliki noči sneženo

XXX
XXX
Čebula
za
lepe lase Kako izbrati božično zvezdo
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Tudi Mima Jaušovec
se je izobrazila na daljavo
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četrtek, 21. decembra 2017

Računalniški tečaj
FOTO: DEJAN JAVORNIK

Šestdeset let dopisnega izobraževanja v Sloveniji
Nekoč učna pisma po pošti, zdaj spletne učilnice
VLADIMIR JERMAN

vladimir.jerman@slovenskenovice.si

Organizatorke
izobraževanja odraslih, z
leve, Janja Štefan, Mateja
Vurnik in Polona Franko
FOTO: DEJAN JAVORNIK

LJUBLJANA • Center za dopisno izobraževanje CDI Univerzum, ki domuje na Grošljevi
4 v Ljubljani, praznuje okrogli
jubilej, 60-letnico delovanja.
Pojem dopisno izobraževanje
so v imenu ohranili zaradi tradicije, saj je čas, ko je izobraževanje potekalo z dopisi, ki so
jih pošiljali s klasično pošto,
že davno minil. Pred desetletji
so si namreč učitelji z učenci,
ki so jim pravili dopisniki, »v
resnici po pošti pošiljali učna
pisma«.
Dopisna metoda izobraževanja
se je okoli leta 1880 porodila v
Angliji, dopisne tečaje in šole
so kmalu uvedli tudi v ZDA
in Franciji. Sledile so še druge
države, po prvi svetovni vojni
tudi Kraljevina Jugoslavija.

Učna pisma za
odrasle

»Ni prihodnosti brez preteklosti,« poudarja pionirka

slovenske andragogike dr.
Ana Krajnc in pove: »Prvo
dopisno izobraževanje v Sloveniji sega v začetek tridesetih let prejšnjega stoletja, ko
so bili iz političnih razlogov
odpuščeni najnaprednejši
učitelji na srednji trgovski
šoli. Leta 1932 je Miroslav
Krajnc, eden od odpuščenih,
dobil uradno dovoljenje, da
ustanovi dopisno trgovsko
šolo, možnost šolanja naj bi
dobili tudi podeželski prebivalci. Uspešno je delovala do
leta 1941, ko je pod pritiski
vojne prenehala.«
Zatrtje dopisnega izobraže-

vanja je bilo tako temeljito,
da je v Sloveniji smelo znova
oživeti šele leta 1957. Na pobudo Zveze borcev Slovenije
sta bila ustanovljena prva
dva samo njenim članom
namenjena dopisna programa – knjigovodski tečaj in
poslovna korespondenca.
Potreba je bila tolikšna, da
se je že v drugi program
dopisnega izobraževanja
vključilo 980 dopisnikov.
Dopisni tečaj je prerasel v
dopisno ekonomsko šolo,
dopisna oblika izobraževanja
pa v resno alternativo dotlej
zelo priljubljenim večernim

Spodbuda samozavesti
»Če bi se znova odločala za vpis v srednješolski program
za odrasle, bi se zagotovo odločila za CDI Univerzum.
Strokovnost, prijaznost in dolgoletne izkušnje vseh
zaposlenih kot tudi profesorjev, spodbudno učno
okolje, prilagodljivost in ﬂeksibilnost, vse to je pozitivno
vplivalo na mojo samozavest pri iskanju nove zaposlitve, ki sem jo tudi našla,« je ob jubileju pribila nekdanja
dopisnica tečaja predšolske vzgoje Gaja Pattzelt.

Srednji vek na pergamentu in papirju
V Narodnem muzeju
razstavili redke
rokopise in knjige,
stare celo 800 let
Zaradi njihove
občutljivosti si jih
morda ne bo več
mogoče ogledati
LJUBLJANA • V Ljubljano
so prispeli na obisk najlepši
spomeniki srednjega veka
in renesanse, kar jih hranijo
Nadškofijski arhiv Maribor,
Pokrajinski arhiv Maribor
in Univerzitetna knjižnica
Maribor. Razstavo rokopisov
in tiskov iz mariborskih zbirk
z naslovom Na pergamentu
in papirju so odprli v prostorih Narodnega muzeja na
Metelkovi.

Dokumenti iz papeške
pisarne
Razstavljeni rokopisi in zgodnji tiski so nastali v različnih
krajih in obdobjih, zato so
njihove podobe mnogotere:
razstavljeni so dokumenti iz
papeške pisarne v Rimu, rokopisi iz kraljevskih delavnic
Prage in Dunaja pa tudi knjige, ki so jih natisnili v velikih
tiskarnah in so jim slikarski
okras dodali spretni mojstri
peresa in čopiča.
O stoletjih med Brižinskimi
spomeniki in Primožem
Trubarjem prevladuje vtis,

Iz časov pred
500 ali celo
800 leti je na
razstavi približno
25 rokopisnih
in tiskanih
spomenikov
s slikarskim
okrasom,
nekatere
dragocenosti še
nikoli niso bile
predstavljene
javnosti.
da so bili ljudje skorajda
nepismeni in so bile knjige
odsotne. Res so bile redke in
dragocene, a bile so. Iz časov
pred 500 ali celo 800 leti je na
razstavi približno 25 rokopisnih in tiskanih spomenikov s
slikarskim okrasom, nekatere
dragocenosti še nikoli niso
bile predstavljene javnosti.
Vsako delo po svoje razkriva
občutek prepisovalcev, knjižnih slikarjev in knjigovezov,
ki so prispevali svoj delež k
popolnosti in lepoti knjige.
Avtorica razstave prof. ddr.
Nataša Golob je poudarila,
da gre za enkraten dogodek:

Ulrich Schreier: sprednja
platnica (hrani Nadškofijski arhiv
Maribor) FOTO: LUCIJA PLANINC

»Razstavljeno gradivo spada
med najresneje varovane
spomenike kulturne dediščine, saj je izjemno občutljivo.
Tudi pogoji razstavljanja so
zelo strogi, zato je redkokdaj
javno dostopno. Verjetno
je zdaj edina priložnost v
našem življenju, ko lahko
na razstavi občudujemo to
premalo poznano gradivo,
polno prvovrstnih slikarskih
umetnin.«

Drag pergament,
poceni papir

Pergament iz živalske kože
so v Egiptu uporabljali že v 2.
tisočletju pred našim štetjem.
Tehnologija njegove izdelave
se je izboljševala več stoletij,
že od 8. stoletja naprej pa so
evropski pergaminarji obvladali vse skrivnosti izdelave

gladke in svetle površine.
Posebno zahtevna je bila izdelava tiskarskega pergamenta,
saj je moral biti enakomerno
tanek in ni smel valoviti. Pergament je bil tudi zelo drag,
poleg tega so bile živali za
tretjino manjše kot danes.
Tako pergament kot papir sta
občutljiva za vlago in temperaturo, zato so srednjeveški
rokopisi le redkokdaj razstavljeni. Poleg tega se papir
burneje odziva na nepravilnosti: nečistoče v papirni snovi
ali v pripravkih za pisanje in
risanje sprožijo razžiranje, ki
ga visoka vlaga v okolici ali
previsoka temperatura le še
pospeši.
Medtem ko je cena pergamenta ves čas ostajala visoka, se je
cena papirja razmeroma hitro
nižala. Evropski papirničarji,
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šolam. Prednost dopisnega
šolanja za izobraževanje ob
delu je med drugim tudi ta,
da od kandidatov ne zahteva
prisotnosti na predavanjih.
Zahtevalo je veliko manj neposrednih stikov s predavatelji, študij je temeljil na učnih
pismih. Obsežno gradivo
je narekovalo ustanovitev
posebne tiskarne in založbe
Dopisne šole, ki so jo konec
šestdesetih let preimenovali
v Dopisno delavsko univerzo
Univerzum. Z izdelavo šolskih filmov se ji je priključil
tudi Sava film.
V zborniku ob letošnjem
jubileju zapišejo: »Zaradi zelo
fleksibilne metode izobraževanja in dobrega učnega
gradiva za samostojno učenje, ki so ga uporabljali tudi
v mnogih šolah za mladino
po Sloveniji, se je ta oblika
izobraževanja pod pokroviteljstvom DDU Univerzum
razširila v razna središča po
Sloveniji. Delovala so predvsem pri delavskih univerzah, na šolah za mladino in v
podjetjih. Izobraževali so tudi
naše zdomce v Nemčiji, in
sicer v Stuttgartu, Berlinu in
Münchnu.«

Na tednu vseživljenjskega učenja FOTO: ARHIV CDI UNIVERZUM

Veselje ob prejemu spričeval na poklicni maturi FOTO: ARHIV CDI UNIVERZUM

Dopisno izobraževanje je
odraslim učencem dopuščalo
več svobode in prožnosti za
druge dolžnosti. Zanj so se
odločali tudi nekateri uspešni
športniki, kot na primer
namiznoteniški reprezentant
Edvard Vecko in tenisačica Mima Jaušovec. Tudi v
novejšem obdobju najdemo med
dopisniki
marsikatero
v javnosti
zelo dobro
poznano
osebnost.

1880.

leta se je dopisna metoda
izobraževanja porodila
v Angliji.

Veselila
se je
delovnih
ponedeljkov

Nastop informacijske dobe je poštno pošiljanje učnih pisem potisnil
v kot, Center za dopisno
izobraževanje Univerzum se
je prilagodil zahtevam računalniške tehnologije ter tudi
globalizacije izobraževanja in
znanja, kot poudari dr. Ana
Kranjc: »Študij na daljavo
je postal svetovna zadeva.
Tudi najzahtevnejši študiji so
dostopni na internetu, neka-

teri brezplačno,
če študent ne
želi tudi formalne
diplome določene univerze. Živimo v prehodnem
obdobju in družba znanja je
del našega vsakdanjika.«
Ob jubileju CDI Univerzum
magistrica Maja Radinovič
Hajdič, predsednica Zveze
izobraževalnih in svetovalnih središč Slovenije, poudari, da je vseživljenjsko učenje
prepoznano kot eden najpomembnejših instrumentov
osebnega in profesionalnega

razvoja posameznika. Primerna pozornost naj velja
tudi socialno izključenim
kategorijam prebivalcev,
kot so brezposelni, manj
izobraženi, priseljenci,
starejši.
Med oblikami izobraževanja
na daljavo je prevladala elektronska, učitelji in dopisniki
pa se srečujejo v spletnih
učilnicah. Za izobraževanje
uporabljajo facebook, twitter,
youtube, videokonference in
še kaj. Zaposlena na CDI Univerzum nas opomni na zapis

Direktor Albert Štrancar
FOTO: DEJAN JAVORNIK

nekdanje sodelavke Marjetke Savnik Tuma v zborniku:
»Vsako nedeljo zvečer sem
se veselila ponedeljkovega

Avtorica razstave prof. ddr.
Nataša Golob FOTO: ARTFIKS

Philip de
Browide: Traktat
o civilnem in
kanonskem
pravu (hrani
Nadškofijski
arhiv Maribor)
FOTO: LUCIJA PLANINC

ki so postopek
izdelave prevzeli od arabskih
mojstrov, so
uvedli številne

Pontifikal (hrani
Nadškofijski arhiv
Maribor)
FOTO: LUCIJA PLANINC

izboljšave: med drugim so
svilene niti na papirnih sitih
nadomestili s kovinskimi
žicami, vpeljali so klejne premaze za večjo gladkost, kmalu
so uvedli standardne velikosti
in že okoli leta 1275 začeli
papirne pole označevati z vodnimi znaki, ki so izpričevali,
v katerem mlinu in kdaj so ga
izdelali. PRIMOŽ HIENG
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OSTANITE V DOBRI DRUŽBI.
Skriti pod odejo. Čas je za televizijo. Vedno tu, vedno
z vami. Utrinki zabave, športne zmage, politične
prelomnice in ganljivi trenutki. Skupaj z obrazi, ki jih
poznate. Želimo vam čim več miru, zdravja in smeha.
Srečno 2018.
VAŠ POP TV

jutra, da grem v službo – v
barako na Parmovi – med prijetne in dobrodušne kolege.
Pri druženju ob kavi smo
reševali strokovne pedagoške
probleme, se pogovarjali o
družinskih dogodivščinah in
snovali načrte za izobraževalne in zabavne dejavnosti.«
Pozor: Marjetka se je veselila
– ponedeljkove službe!
Predvsem pa je CDI Univerzum zaslovel po tem, da
je kazal zavidljivo visoko
stopnjo prilagodljivosti za
znanja željne dopisnike iz
ranljivih skupin, kot so na
primer osipniki, ki so izpadli
iz šolskega sistema, brezposelni, tujci, invalidi. S pomočjo izobraževanja na daljavo
so mnogi dokončali osnovno
in srednjo šolo. Na Univerzumova vrata radi potrkajo
mladi, a tudi upokojenci. Slednji še najčešče sedejo v središče za samostojno učenje.
Vseživljenjsko učenje je tudi
geslo CDI Univerzum. Da ga s
sodelavci dojemajo kot svoje
poslanstvo, zagotavljata naši
sogovornici, organizatorki izobraževanja Mateja Vurnik
in Janja Štefan, ter direktor
Albert Štrancar. Ð

