Koper, 01. september 2003
SPOROČILO ZA JAVNOST
13. Draga mladih - Zaključek
Mladi iz Slovenije in zamejstva pripravljamo letos že 13. Drago mladih, ki je svoj vrhunec
doživela poleti v Piranu in se bo sklenila z okroglo mizo na Opčinah pri Trstu.
Zaključek Drage mladih 2003 bo potekal v soboto, 6. septembra 2003 v sproščenem
vzdušju ob Finžgarjevem domu na Opčinah pri Trstu, s pričetkom ob 10.00h.

Draga mladih je zrastla iz vsakoletnega srečanja Draga, ki se je odvijala konec avgusta v
Opčinah pri Trstu in gradi na vrednotah slovenstva, demokracije ter povezovanja.
Letos, naše mladinsko srečanje brez meja prvič poteka v Sloveniji in Italiji ter se bo vsako leto
selilo v drugo slovensko mesto. Pri pripravi letošnje Drage mladih sodelujejo mnoge
mladinske organizacije iz Slovenije in zamejstva.
Vsebinsko bo septemberski del Drage mladih nadaljevanje razprav iz poletnih razprav v Piranu,
namenjen pa je tudi ponovnemu srečanju vseh udeležencev piranskega dela Drage mladih kot
tudi vsem, ki se vedno radi vračajo na Drago mladih.
Na zaključku Drage mladih bomo na okrogli mizi spregovorili o temi:
ZNANJE - POVEZOVALNA MOČ SLOVENCEV.
Naši gostje bodo:
Dr. Peter Vencelj, bivši minister za šolstvo,
Dr. Darja Piciga, strokovnjakinja s področja šolstva in znanosti in
G. Martin Turk, tržaški Slovenec, ki študira na AGRFT v Ljubljani, zmagovalec za
študentsko Prešernovo nagrado za leto 2002.
Sledila bo razprava organizacij iz Slovenije in zamejstva.

Za dodatne informacije lahko obiščete našo spletno stran www.dragamladih.org , na voljo pa
smo vam tudi na številki 05/62 767 62, 041/409-214 (Bojan Mevlja).

PROGRAM
Sobota, 6. septembra 2003
ob 10.00 uri: Okrogla miza: ZNANJE - POVEZOVALNA MOČ SLOVENCEV
Na okrogli mizi bodo sodelovali:
Dr. Peter Vencelj, bivši minister za šolstvo, univerzitetni profesor, bivši predsednik Slovenskih
katoliških izobražencev in bivši sekretar za Slovence po svetu.
Dr. Darja Piciga, strokovnjakinja s področja šolstva in znanosti.
G. Martin Turk, Tržačan, študent akademije za gledališče, radio, film in televizijo v Ljubljani,
asistent režije pri filmu Nikogaršnja zemlja, zmagovalec nagrade za najboljši študentski igrani
film na festivalu GO EAST v Wiesbadnu, zmagovalec študentske Prešernove nagrade za leto
2002.
Moderatorka mag. Simona Drenik, članica upravnega odbora in sveta Slovenske konference
Svetovnega slovenskega kongresa, bivša predsednica študentskega sveta Univerze v
Ljubljani, diplomirala na ljubljanski pravni fakulteti, magistrirala pa na Univerzi v Ultrechtu na
Nizozemskem.
V današnjem svetu globalizacije je prav znanje tista človeška dobrina, ki je med vsemi najbolj
globalna. Znanja ni mogoče monopolizirati niti zapirati med štiri stene. Zato bodo slovenske
visokošolske in raziskovalne institucije ter država morali priznati, da je potreben fleksibilen
sistem učnih programov, večja angažiranost visokošolskih učiteljev, dejanska uvedba
kreditnega sistema študija in zmerna samokritičnost. V današnji družbi je za razvoj
gospodarstva nujno potrebno povezovanje gospodarstva z znanostjo. Pri tem pa vedno ostaja
odprta možnost poudarjanja narodne identitete in svojih posebnosti, saj je le preko
inovativnega pristopa, izražanja lastne identitete, moč prodreti v vedno bolj konkurenčnem
gospodarstvu.
Z vstopom Slovenije v EU bodo padle formalne meje, ki matico ločujejo od slovenskih
zamejcev, ki živijo v Italiji, Avstriji in na Madžarskem. Bodo padle tudi meje v glavah? Kaj
pomenijo nove okoliščine za vse slovenske študente, raziskovalce, mlade strokovnjake in
mlade v poklicih? Kaj naj bi pri tem storile oblasti? Kaj nas mlade Slovence, ki študiramo v
Ljubljani, V Trstu, na Dunaju, v Budimpešti ali kje drugje po svetu znova lahko povezuje in
kako lahko mi sooblikujemo slovenski prostor širom po svetu?
ob 12.00 uri: Kosilo
ob 13.30 uri
Razprava: "Ni demokracije brez sodelovanja"
Razprava z mladinskimi organizacijami in predstavniki podmladkov
Sodelujejo predstavniki organizacij: MOSP, Megaron, Silaq, Središče Rotunda, MMM-stičišče
mladih, SAS, ZKŠ, ADP, Svetovni slovenski kongres, ŠOU Ljubljana, 3P (Nove generacija,
Mlada Slovenija, Socialdemokratska mladina),... Vabimo tudi ostale organizacije, da se
pridružijo.
ob 15.00 uri: Skok v Trst (po želji)
ob 16.30: 38. študijski dnevi Draga (po želji)
prof. Frane Adam - MAJHNE DRZAVE IN NJIHOVA IDENTITETA V DOBI GLOBALIZACIJE
ob 18.30 uri: Večerja
Sledi presenečenje "DRAGA" ŽUR

