
100 let Ljudskih univerz na Slovenskem, od 

posameznih predavanj do javnega omrežja 
Sto.let.je znanja



Zakaj monografija 

 želimo obeležiti 100-letnico nastanka prvih ljudskih univerz, 

 da ovrednotimo ključno vlogo v izobraževanju/učenju/(tudi)kulturi, ki 

so jo te ustanove odigrale že pred letom 1959,

 v zborniku bomo podrobneje prikazali razvojno pot prvih treh LU –

AZM, LU Celje ter LU Jesenice. Ustanovljene so bile med leti 1921 in 

1922,

 da ovržemo vtis, da so ljudske univerze produkt povojnega časa. 



Uvodni nagovori 

 Predsednik Vlade RS dr. Robert Golob

 Minister za izobraževanje, znanost in šport dr. Igor Papič

 Filozofska fakulteta Dr. Monika Govekar Okoliš 



Prvi del: RAZVOJNI KORAKI/ … IN 

ZAGNALI SMO KOLESJE 

 v uvodnem delu se sprehodimo skozi različna obdobja, krize … vse do 

nastanka javne mreže

 Opišemo, kdo nam je na tej poti stal ob strani:

 različna ministrstva

 Andragoški center Slovenije

 CMEPIUS

 lokalne skupnosti 

 drugi partnerji 

 Kakšna vprašanja, izzivi in pobude se danes postavljajo pred nas



Drugi del: SEDANJI IZZIVI/KOLESJE SE VRTI

 bomo osvetlili sedanjo dejavnost ljudskih univerz, izpostavili najbolj inovativne, v 
prihodnost usmerjene prakse, ki upoštevajo največje izzive sedanjega časa, kot 
so: 

 trajnostni razvoj, 

 digitalizacija družbe, 

 dolgoživost, 

 prilagodljivost družbe in posameznikov

 ter medkulturnost. 

 ne bomo pozabili na pridobljeno javno službo (OŠ za odrasle in svetovalna 
dejavnost)

 pogledali usmeritve Nacionalne resolucije o izobraževanju odraslih (ReNPIO 2021 –
2030)



Tretji del: ŽELJE ZA PRIHODNOST/ 

KOLESJE POGANJAMO NAPREJ

 Kako vidijo razvoj direktorice in direktorji?  

 Kako vidijo razvoj županje in župani?

 Kako pomembne so inovacije; predstavljamo razmišljanja 

strokovnjakinj in študentk andragogike na Filozofski fakulteti 

Univerze v Ljubljani 



Prvi »učenci« osnovne šole za odrasle 

Vir: 30 let delavske univerze Maribor, Delavska Univerza, 1989, str. 12.



Kolektiv ljudske univerze leta 1955

Vir: Pet let Ljudske univerze Celje, Celjski tednik, 16. december 1955, št. 50, str. 3.



 HVALA ZA POZORNOST IN VABLJENI K BRANJU 


