
 
 

 

 

Ljubljana, 28. september 2011 

 

SPOROČILO ZA JAVNOST 

 

50 let Fakultete za družbene vede –  

pol stoletja proučevanja in poučevanja o človeški družbi  
 

 

S 3. oktobrom Fakulteta za družbene vede odpira vrata 50. generaciji študentov in 

študentk. Fakulteta se je v pol stoletja razvila v kakovostno visokošolsko ustanovo z 260 

zaposlenimi in skoraj 3500 študenti na 13 programih prve in več kot 20 programih 

druge stopnje ter razvejanem interdisciplinarnem doktorskem študiju.  

 

Obletnico na fakulteti razumemo kot priložnost za povezovanje dosedanjega razvoja in 

dosežkov s sodobnimi prizadevanji za nadaljnjo rast ustanove in družboslovja, krepitev 

povezav med zaposlenimi, med profesorji, raziskovalci in študenti ter za poudarjanje 

poslanstva fakultete in njene družbene vloge v slovenskem in mednarodnem prostoru. V 

petdesetletnem razvoju je fakulteta postala prepoznavna in družbeno angažirana ustanova, ki s 

svojim obsežnim znanstvenoraziskovalnim delom, delovnim in družbenim prispevkom 

številnih diplomantk in diplomantov različnih študijskih usmeritev ter z aktualnimi kritičnimi 

premisleki sooblikuje slovensko družbo.  

 

Obeležitev jubileja bo potekala celotno študijsko leto 2011/2012 pod naslovom “50 let 

znanosti o družbi”. Ta ponazarja njeno poslanstvo – pet  desetletij razvoja družboslovja »kot 

znanosti, ki proučuje človeško družbo in zakonitost njenega razvoja«, pa tudi poučevanja o 

družbi in družboslovju v različnih študijskih programih in prek različnih fakultetnih enot. 

Jubilejna grafična podoba, ki jo bomo uporabljali na različnih izdelkih in ob različnih 

priložnostih, je sestavljena iz simbola, ki ponazarja pot in raznolikost razvoja fakultete, ki 

soustvarja, razvija in promovira znanost o družbi.   

 

Čeprav bodo vsi načrtovani dogodki, programi in projekti nosili jubilejno obeležje, navajamo 

nekatere med njimi. Osrednja slovesnost bo tradicionalni častni shod, 1. decembra 2011; ob 

njem se bodo prvič sestali člani novo ustanovljenega Kluba diplomantov in diplomantk FDV,  

ki želi povezati nekdanje diplomante s sedanjimi študenti in zaposlenimi.  

 



V marcu 2012 se bodo v galeriji FDV predstavile ženske znanstvenice, raziskovalke in 

pedagoginje FDV,  z umetniško fotografijo in s pregledno razstavo svojih del. Jubilejno leto 

bo zaokrožil zaključni dogodek Antifa z naslovom 'O znanosti kot ideološkem aparatu'. 

 

Upamo, da bosta zanimanja deležni jubilejna publikacija o nastanku in razvoju fakultete z  

raznovrstnimi in doživetimi pričevanji večine nekdanjih dekanov in dekanj ter nov 

dokumentrani videofilm, v katerem avtorji združujejo zgodovinska dejstva z izjavami  

številnih zanimivih sogovornikov – profesoric in profesorjev, nekdanjih in sedanjih študentk 

in študentov, vplivnih posameznic in posameznikov iz političnega in družbenega življenja.  

 

Založba FDV bo ob jubileju izdala 50 e-knjig, ki so sicer že izšle v tiskanem formatu, tokrat 

pa bodo za interesente na voljo brezplačno v digitalni obliki.  

 

Posebej želimo opozoriti tudi na poseben zavihek na fakultetnem spletnem mestu, kjer bo 

mogoče spremljati jubilejni utrip.  

 

Jubilej bodo obeležili tudi študenti in njihova strokovna društva v posebnem programu z 

naslovom '50 dni dogajanj ob 50-letnici FDV'. Fakultetni in študentski program se bosta ob 

najpomembnejših dogodkih prepletala.  
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Za več informacij:  

        

Ajda Zvonar 

Predstavnica za odnose z javnostmi  

Fakulteta za družbene vede UL 

Kardeljeva ploščad 5, 1000 Ljubljana 

Tel.: 01/5805 348 

E-pošta: pr@fdv.uni-lj.si 

www.fdv.si  
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