Podelitev svečanih listin za najboljše študijske dosežke, 11. december 2019
mag. Anka Slana Ozimič, slavnostna govornica
Velja govorjena beseda.
Spoštovane prejemnice in prejemniki priznanj, cenjeni gospod rektor, profesorice in profesorji,
spoštovani gostje!
Okrašene ulice, polne dobrovoljnih obrazov, naznanjajo, da smo tik pred vstopom v novo leto, v
novo desetletje – prelomnica, ki nas spominja na to, v kako vznemirljivem času živimo! Na eni
strani se sprašujemo, kako zagotoviti preživetje nas in našega planeta, na drugi strani pa smo tik
pred tem, da bomo osvajali druge planete. Strokovni in znanstveni dosežki morda še nikoli doslej
niso bili postavljeni pred takšen izziv. Potrebujemo uspehe najrazličnejših strokovnjakov, ki bodo
znali prepoznati prava vprašanja današnjega časa in si prizadevali ukrepati na najrazličnejših
področjih, ki bodo zagotavljali tako obstoj kot kakovost življenja. In ravno te dni, ko Univerza v
Ljubljani obeležuje 100 let svojega obstoja, vstopate v to zgodbo o uspehih in dosežkih tudi vi,
dragi prejemniki priznanj.
Ponosni smo, da ste svoje prve korake k akademski odličnosti naredili prav pod okriljem Univerze
v Ljubljani, in s tem prispevali majhen košček tudi za razvoj naše države, oblikovanje narodne
zavesti in uveljavljanje naše univerze v mednarodnem prostoru. Danes so vaši dosežki in vaš uspeh
javno prepoznani. To, da ste že tako zgodaj na začetku svoje poti dobili potrditev, kako daleč vas
lahko pripelje vaša radovednost, strast, navdušenje in zavzeto delo, je veliko darilo. Ko sem
razmišljala o vas, sem se spomnila dodiplomske študentke, kakršna sem bila sprva sama: povprečna
študentka, ki je skoraj toliko časa kot med študijskimi klopmi preživela v bližnji kavarni, iskala samo
sebe in svoje poslanstvo, misli pa so ji med pisanjem seminarskih nalog pogosto uhajale k številnim
drugim interesom, ki so ji polnili vsakdan. Vse se je spremenilo, ko sem pri mentorici svoje diplome
izvedela, da se je na Univerzi v Ljubljani začel izvajati nov interdisciplinarni in mednarodni študij
kognitivne znanosti. To je bilo to! Zagrabila sem priložnost, se vpisala in ob rednem delu študij
zelo uspešno končala kot prva magistrica novega študija.
Kombiniranje številnih obveznosti, ki sem jih imela, mi je predstavljalo razburljiv izziv, in čeprav
sem se na ta račun marsikdaj odrekla kakšnim bolj sproščujočim dejavnostim, mi je bil študij v
iskreno veselje. Potešil je mojo otroško radovednost po spoznavanju in raziskovanju človekovega
uma, ki je bila tako velika, da niti trenutkov utrujenosti, lenobe in negotovosti ni bilo težko
premagati. Vložen trud, čas, energija, samodisciplina in trdo delo so bili edina logična izbira, saj
sem odkrila svojo veliko strast. In eden od mojih največjih uspehov je, da se mi je po študiju
ponudila priložnost zaposliti se na Univerzi v Ljubljani, kjer lahko vsak dan raziskujem tisto, kar
me najbolj zanima.
Drage prejemnice in prejemniki priznanj, danes vsak od vas slavi svoj uspeh. Pomislite. Kaj vas je
pripeljalo sem? Kakšna je vaša zgodba? Vztrajnost, delo, odrekanja, ovire, zmage in porazi,
priložnosti, sreča? Radovednost, strast, veselje, navdušenje, želja? Iskreno čestitam vam in vašim
dragim za vaše dosežke. Želim vam, da se tukaj ne ustavite. Naj vas današnji dogodek napolni s
pogumom in samozavestjo, da boste suvereno stopali proti svojim ciljem tudi takrat, ko se bo zdelo,
da so vedno dlje. Takrat bo pravi uspeh, da sami pri sebi prepoznate prehojeno pot, se na njej
ustavite in si čestitate za premagane velike in male korake ter se tega veselite. Mi se bomo veselili z
vami, saj bo vsak vaš prihodnji uspeh, naj bo v vaših očeh še tako majhen, dodal svoj kamenček v
mozaik uspešne univerze in pomagal nasloviti izzive, ki so pred nami.
Želim vam lepo praznovanje. Hvala.

