
 
 
 
SPOROČILO ZA MEDIJE        ZA OBJAVO 
 
EKOLOGIJA, KAKO POSTATI PISATELJ IN PREŽIVETI, O MEDICINI IN 
PODNEBNIH SPREMEMBAH 
 
(Maribor, 25. 10. 2007) V četrtek, 25. oktobra 2007, je festival Dnevi radovednosti - 
Kako postati gostoval v Ljubljani, in sicer v Kinu Komuna in Kinu Vič. Mladim so se 
med drugim predstavili ekonomist, kreativni direktor v marketinški agenciji, grafična 
oblikovalka, klimatologinja, redna profesorica na fakulteti, arhitekt in višja državna 
tožilka. 
 
Festival Dnevi radovednosti – Kako postati, ki ga že 11. leto pripravljajo v mariborskem 
kulturno-izobraževalnem društvu Kibla, je peti dan gostoval v Ljubljani. V Kinu Komuna se 
je program začel z okroglo mizo, na kateri so študenti delili nasvete dijakom in jim predstavili 
študij in študentsko življenje.  
 
Dr. Lučka Kajfež Bogataj, je predstojnica katedre za agrometeorologijo na Biotehnični 
fakulteti Ljubljana, redna profesorica in članica mnogih nacionalnih in mednarodnih delovnih 
skupin, ki se ukvarjajo s podnebnimi spremembami. Čeprav se s tem področjem ukvarja že 
vrsto let, je ta tema v Sloveniji postala aktualna šele z izjemno vročim in suhim poletjem leta 
2003. Pravi, da je mednarodna aktivnost izjemno pomembna, saj lahko le tako strokovnjaki 
ozaveščajo javnost in dosežejo spremembe. Sicer nima veliko prostega časa, vendar jo 
opažanje sprememb v vremenu žene naprej.  
 
Janja Vidmar, svobodna umetnica in pisateljica, je mlade sicer vzpodbudila k branju in 
pisanju, obenem pa jih je opozorila na manj svetle plati profesionalnega ukvarjanja s 
pisanjem. Meni, da pisateljstvo ni poklic, ampak je poslanstvo. Čeprav se je z njim v Sloveniji 
težko preživljati, sama kljub težavam vztraja. V študentskih letih je raziskovala več smeri, se 
med drugim lotila študija na Akademiji za likovno umetnost in slovenščine, a se je vedno 
znova vračala k pisanju in se nazadnje odločila, da bo pisala za mlade. 
  
Vlasta Nussdorfer, višja državna tožilka na Državnem tožilstvu Republike Slovenije, je 
povedala, da je v pravu več poklicev, kot se morda zdi, mladim pa je svetovala, naj izberejo 
delo, ki jih resnično veseli, in okolje, v katerem se dobro počutijo. Poudarila je, da so za 
poklice v pravu še posebno pomembne lastnosti, kot so logično razmišljanje, natančnost, 
retorične spretnosti, pravičnost in seveda poštenost. Poleg rednega dela Nusdorferjeva najde 
čas še za delo v društvu Beli obroč, v katerem skuša pomagati žrtvam kriminalnih dejanj.  
 
Roman Paškulin, doktor medicine, je direktor in ustanovitelj Inštituta Odprte misli, zavoda 
za antropološko medicino. Zanima ga znanstveno raziskovanje tradicionalnih metod in 
približevanje alternativne medicine uradni. Mlade je zanimalo, kakšna pot vodi do dela na 
področju medicine, kako tečejo stiki z bolniki in kakšne osebnostne lastnosti potrebuje 
zdravnik. 
Jutri, 26. oktobra 2007, se festival  Dnevi radovednosti – Kako postati seli v Koper in Sežano. 
 
Več informacij: 
http://fdr.kibla.org, dr@kibla.org, 040 929 276, 040 929 277 
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