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Razgledi

Vaš razgled

Miha Naglič

»Od kod sploh vznikne 
svoboda? Vzemimo trivial-
ni primer, o katerem je poro-
čal lokalni primorski radio: 
'Pred šolo so delavci posekali 
nekaj dreves, ki so s svojimi 
koreninami uničevala povr-
šino poti in parkirišča, in po-
tem na novo asfaltirali vozi-
šče, ki je zdaj zgledno ureje-
no.' V izhodišču tega poro-
čila stoji spontani pogled na 
drevo kot anomalijo, ki s svo-
jo rastjo uničuje šolsko dvori-
šče. Njegova podmena je ra-
zumevanja asfaltiranja kot 
udejanjanja gradbene civili-
zacije in pojmovanje dreve-
sa, ki ima status neukroče-
ne divjosti, katera spodkopa-
va človeško ustvarjanje. To-
rej spopad kultivirane civi-
lizacije z divjo naturo, ali v 

jeziku antropologa Clauda 
Levi-Straussa – konflikt med 
kulturo in naturo. Toda ta sa-
moumevna spontanost, s ka-
tero je radijski novinar pris-
topil k opazovanju sveta do-
godkov, je posledica njegove 
poprejšnje odpovedi svobo-
de. Svobode, ki nastopa kot 
svoboda izbire, za katero pa 
je značilna predhodna refle-
ksija, ki všteje vprašljivost sa-
moumevnosti. V trku med 
kulturo in naturo obstaja na-
mreč tudi perspektiva natu-
re. Poročilo iz drugega zor-
nega kota bi se namreč sli-
šalo takole: 'Delavci so pose-
kali nekaj 30 let starih javor-
jev, visokih 15 metrov, ki so 
letno proizvedli za toliko in 
toliko kubičnih metrov kisi-
ka in absorbirali velike koli-
čine prašnih delcev. Izguba 
dreves je neprecenljiva, saj 

so bila dom, v katerem je ži-
velo 40 različnih vrst insek-
tov, priljubljeno zbirališče 
ptic pevk, ki so na njem nabi-
rale insekte kot hrano za svo-
je mladiče, posekali so dreve-
sa, ki so dajala hladno senco 
in prispevala k vlažnosti zra-
ka.'« (str. 97)

Tako se začenja zadnji od 
devetih »fragmentov« (iz-
branih člankov in referatov) 
v tej knjigi, njihovi naslovi 
so vidni tudi na naslovnici. 
In kako vidi avtor rešitev za 
manko, razviden iz gornjega 
novinarskega primera? »Svo-
boda v medijskem poročanju 
lahko nastopi šele z vstopom 
humanistike v novinarjevo 

delo, v smislu znanj in ved-
nosti, ki presegajo vladajo-
če poglede aktualno domi-
nantnih idej tržne ekonomije 
in potrošniške družbe. A v žu-
rnalizmu se pojavlja bolj po-
redko, saj sodobni ustroj no-
vinarstva zahteva od novinar-
jev predvsem hitrost odziva 
in obenem postavlja tako vi-
soke norme produkcije teks-
tov in prispevkov, da časa za 
humanistiko v poklicu novi-
narja praktično ni …« Perma-
nentni študij bi po Nežma-
hu omogočil vstop svobode 
v novinarsko profesijo. Je pa 
vprašanje, ali si take osvobo-
ditve novinarji sploh želimo. 
Je sploh mogoča?
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Danica Zavrl Žlebir

»15. julija 1920 je bil na 
slovenskih univerzah pode-
ljen prvi doktorat znanosti. 
Prejela ga je Ana Mayer za 
disertacijo s področja kemi-
je. S tem so se visokošolske 
ustanove v Sloveniji pojavi-
le tudi na zemljevidu insti-
tucij, ki podeljujejo najviš-
ji izid javnoveljavnega izo-
braževanja, doktorat znano-
sti, ki pomeni vrh izobraže-
valne piramide. Za univerze 
so doktorji znanosti temelj-

ni visokokakovosten kader, 
ki je dejaven tako na peda-
goškem kot raziskovalnem 
področju, za državo pa po-
memben dejavnik družbe-
nega, znanstvenega in teh-
nološkega napredka. V le-
tih od osamosvojitve Slove-
nije dalje je na visokošolskih 
ustanovah v Sloveniji najviš-
jo stopnjo izobrazbe (dokto-
rat znanosti) pridobilo skup-
no 11.576 oseb,« navaja slo-
venski statistični urad.  

V Sloveniji je bilo na za-
četku leta 2019 13.182 

imetnikov doktorata znano-
sti, kar je 0,6 odstotka celot-
nega prebivalstva. V 207 ob-
činah je prebival vsaj en dok-
tor znanosti, v 18 občinah pa 
več kot sto. Največ doktor-
jev znanosti ima Ljubljana 
(42 odstotkov), več kot ti-
soč jih je le še v občini Mari-
bor (1038). Število doktorjev 
znanosti na sto prebivalcev, 
starih 15 let ali več, je bilo si-
cer najvišje v občini Ljublja-
na, sledile so občine Log - 
Dragomer, Trzin, Škofljica 
in Brezovica. Število prebi-
valcev Slovenije z doktora-
tom znanosti se sicer pove-
čuje: v zadnjih petih letih se 
je to povečalo v povprečju za 
585 na leto, vendar to ne ve-
lja za vse starostne skupine, 
število doktorjev znanosti v 
starostni skupini od 25 do 
34 let je v zadnjih dveh letih 
upadlo.

V letu 2019 je slovensko 
visoko šolstvo promovira-
lo 477 novih doktorjev zna-
nosti, kar je trikrat več kot 
v letu 1991. Od takrat pa do 
leta 2019 je bilo v Sloveni-
ji na novo podeljenih v pov-
prečju 399 doktoratov zna-
nosti letno. »V letu 1991 je 
doktoriralo 149 študentov, 
v 2004, ko je Slovenija pos-
tala članica Evropske unije, 
355, v 2007, ko je Slovenija 
uvedla evro, pa 415. V letu 

2016, ko je Slovenija zazna-
movala 25 let samostojnosti, 
je slovensko visoko šolstvo z 
912 novimi doktorji znano-
sti postavilo mejnik, ki ga bo 
težko še kdaj preseglo. To 
leto je bilo nekoliko drugač-
no od drugih, bilo je namreč 
zadnje leto, v katerem je bilo 
še mogoče zaključiti študij 
po prejšnjih študijskih pro-
gramih, tj. tistih, ki so velja-
li pred uvedbo bolonjskega 
sistema. To možnost je iz-
koristilo 375 doktorskih štu-
dentov, ki so se izobraževa-
li po predbolonjskih dok-
torskih študijskih progra-
mih,« statistika navaja šte-
vilo doktoratov ob nekaterih 
prelomnicah. Doktorsko iz-
obraževanje po bolonjskem 
sistemu je od njegove uved-
be v Sloveniji do leta 2019 
uspešno končalo 3476 štu-
dentov. Do leta 2016 je števi-
lo novih doktorjev znanosti 
v Sloveniji postopoma ras-
lo, z letom 2017 pa je začelo 
upadati. Ob tem pa narašča 
delež tujih študentov, ki so 
zaključili doktorski študij, ki 
zdaj znaša 12 odstotkov. 

Po deležu prebivalcev z 
doktorsko izobrazbo, ki so 
pomemben kazalec uspeš-
nosti Slovenije, je naša drža-
va primerljiva s povprečjem 
držav OECD in držav Evrop-
ske unije.  

Vrh izobraževalne 
piramide
Letos zaznamujemo stoto obletnico podelitve prvega doktorata znanosti 
na slovenskih univerzah. Statistični urad Republike Slovenije beleži več kot 
enajst tisoč pridobljenih doktoratov od leta 1991 do danes. 

Te dni na nebu kraljuje eden najsvetlejših kometov zadnjih desetletij. Komet z oznako 
C/2020 F3, ki je ime dobil po vesoljskem teleskopu Neowise, s katerim je bil odkrit, je bil 
še pred nekaj dnevi viden le na jutranjem nebu, nizko nad severovzhodnim obzorjem, v 
teh dneh pa ga lahko opazujemo tudi zvečer, in sicer nad severozahodnim obzorjem. Brez 
težav je viden s prostim očesom, za še boljši pogled pa se velja odpraviti stran od mestnih 
luči in s seboj vzeti lovski daljnogled. A. Se. / Foto: Aleš Senožetnik

Doktorji znanosti  so za 
vsako državo pomemben 
dejavnik družbenega 
napredka.

Letošnjo poletno sezono marsikdo zaradi epidemijskih razmer – ter posledično prejetih 
turističnih bonov – svoj dopust preživlja ob raziskovanju lepot slovenske pokrajine. Mnogi 
kraji tako s številnimi še neodkritimi biseri vabijo v svoje okrilje, nekateri pa obiskovalce 
prijazno pozdravijo tudi ob odhodu. S. L. / Foto: Gorazd Kavčič


