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§1. Vsem dobro znani Google zastavlja kandidatom za delovna mesta ne-
navadna problemska vprašanja. Takole gre eno med njimi, ki mi jo je pred
kratkim na spletu pomagal poiskati taisti Google. V neki državi so se odločili,
da hočejo imeti čimveč moških potomcev in so zapovedali strogo, za vse obvezno
pravilo. Če dobite hčer, potem morate poskusiti znova, vse dotlej, dokler ne do-
bite sina. Šele potem se ustavite. Kakšno je numerično razmerje med moškimi
in ženskami v tej državi?

§2. Odgovor oziroma rešitev sem prihranil za konec. Je pa problem že sam po
sebi, s celotnim sklopom vseh tovrstnih Googlovih problemov vred, primeren
vzgib za naslednje vprašanje. Katere so tiste karakteristike kandidatov, ki jih
zasleduje Google s tako zastavljenimi problemi? Podrobneǰsi pregled pokaže, da
so problemi vsebinsko precej različni, nekateri so postavljeni v resnično, drugi v
umǐsljeno okolje, a prav vsem je skupna določena nota neobičajnosti. Nakazu-
jejo, da Google ǐsče fleksibilno, neortodoksno razmǐsljanje, zmožnost sprotnega
prestavljanja med različnimi situacijami in hkrati ob tem zmožnost ohranjanja
miselne koherentnosti. Nič presenetljivega: gre za korporacijo, katere dejavnost
kritično sloni prav na umskem delu in zato pač lovijo ljudi, ki jim za to zadolženi
organ ustrezno dobro služi. In ki so zato dobri reševalci problemov.

§3. Človek je v osnovi izdelovalec stvari in reševalec problemov. Problemov
namreč nikoli ne zmanjka, so naravno stanje stvari. So življenjski sopotniki di-
namičnega neravnovesja med človekom in prostorom zunaj njega, med njegovim
umom in telesom. Nirvana je na vzhodu sicer lahko limitna točka meditativnih
tehnik, na zahodu še to ne, je le ime rock benda.



§4. Pri spopadanju s problemi se velja držati primerne strategije, ki obseg ner-
avnovesja karseda zmanǰsa. Sestavljena je iz dveh korakov. Prvič, probleme,
za katere ocenimo, da niso rešljivi, damo na stran, z njimi se ne ukvarjamo. In
drugič, množico preostalih problemov opremimo z dvosmerno hierarhijo: na-
jprej rešujemo po prvem vektorju tiste, ki so generirarni znotraj nas samih, po
drugem vektorju pa tiste, ki so najbolj moteči, tiste, katerih učinek na obseg
našega neravnovesja je največji. In za povrh, ker imamo ljudje samoregulativni
mehanizem, ki nam onemogoča, da bi se v omejenem časovnem intervalu lahko
spopadali s preveliko količino problemov, nekateri med njimi izginejo sami po
sebi. Ni razloga, da se ne bi te strategije šli tudi na univerzi. Tu še posebej,
saj jo sestavljajo ljudje z nadpovprečnimi kognitivnimi sposobnostmi. Sicer se
kot institucija ne bi obdržala že več kot tisoč let.

§5. Univerzo sestavlja pet domen delovanja: znanost, izobraževanje, notranja
organiziranost, študentska skupnost in okolje. Prvi dve sta tudi eksplicitno za-
povedani v zakonu skozi definicijo univerze. Na teh dveh domenah je naš napre-
dek očiten. Ob povečanem številu in kakovosti publikacij, ki nosijo avtorstvo
naše univerze, je tudi numerično izmerljiv. Pa računanje niti ni potrebno. Do-
volj zgovorni sta že ustanovitvi podružnice prestižne ruske univerze Lomonosov
in centra odličnosti za uporabo obnovljivih materialov Innorenew. Tudi pri
notranji organiziranosti smo na zelo dobri poti. Ko nam bo še Nakvis odobril
več kot leto dni staro vlogo o prekvalifikaciji edinega preostalega inštituta v
fakulteto oziroma doktorsko šolo, bomo končno postali prava univerza, Uni-
verza, kjer se raziskovanje vrši, kjer mu je mesto – na fakultetah. S pripravo
inovativne rešitve hitreǰsega vključevanja študentov in študentk na delovni trg
orjemo ledino tudi na področju širšega delovanja študentske skupnosti. Os-
tane nam še agresivneǰse sodelovanje z ožjim in širšim okoljem. Zdaj je pravi
trenutek. Z odhodom ZRS-ja, ki smo mu sicer morali odpisati več sto tisoč eurov
visok dolg, smo dosegli notranji mir. Urejeno imamo tako klet kot podstrešje
in zato lahko naš bivalni prostor razširimo v neposredno okolje.



§6. Z razvojem umetne inteligence rapidno izginjajo delovna mesta. Zato je na-
jvečji izziv človeštva, kako in s čim jih nadomestiti in kako se ogniti zloveščemu
scenariju sveta ozke skupine vladalcev, z nekaj high-tech valpti in biriči, ki bodo
nadzorovali s čipi opremljeno brezpravno rajo. Tu ima Slovenija eno samo pot
– nujno mora iti vštric s svetovnimi trendi tehnološkega razvoja. V nasprot-
nem primeru ne bomo več le nema, ampak tudi gluha in slepa država. Z nekaj
high-tech valpti in biriči, ki bodo nadzorovali s čipi opremljeno brezpravno rajo.
Vladalci bodo itak drugje.

§7. Koper in Univerza na Primorskem imata tu kaj ponuditi. Strateška lega
Kopra je nedvoumna. Slovenija bi imela vsaj en zunanjepolitični problem manj,
če bi to lego pravočasno prepoznala s preselitvijo nekaterih državnih institucij
v Slovensko Istro. A za korekcijo je še vedno čas. Univerza na Primorskem
je danes še vedno edina univerza v državi, ki (že vrsto let) omogoča doktorski
študij kriptografije, znanstvene veje, ki ji pomen v zadnjih letih iz znanih razl-
ogov eksponentno raste. Letos bomo podelili že tretji doktorat znanosti iz tega
področja. Vse to znanje je Sloveniji na voljo.

§8. Na predvečer zadnjih rektorskih volitev na naši univerzi je znani akademik
s pismom posvaril zaposlene pred mojo ponovno izvolitvijo, ker da naj bi potem
Univerza na Primorskem postala tretjerazredna univerza. Zastraševalna predik-
cija je zgrešila oba cilja, saj se je zgodilo ravno obratno od napovedanega.
Končno imamo trden nastavek, da naša univerza lahko postane prvorazredna
institucija. Zato za vse uspehe iskrena hvala učiteljem in učiteljicam, raziskoval-
cem in raziskovalkam, strokovim delavcem in delavkam, študentom in študentkam,
vsem prijateljem in prijateljicam Univerze na Primorskem.



§9. Proti koncu gremo. Dolgujem še obljubljeni odgovor. Podal ga bom
posredno, to je tako, da bom problem prevedel v najustrezneǰso formo, ki ob
takih prilikah pritiče slovenskemu kulturnemu prostoru. V Butalah so občinski
svetniki zapovedali, da je odslej potrebno imeti moške potomce in pika. Če se
rodi hčer, potem je potrebno nadaljevati toliko časa, dokler se ne rodi sin. Šele
potem se lahko odneha. Še drugače. Obstaja naravni red in obstaja butal-
ski red. Ve se kateri zmaga. Obstajajo aksiomi in zakoni vǐsjega reda in tisti
nižjega reda. Slednje je mogoče tudi spreminjati, prvih ne. So namreč stvari, ki
se ne spreminjajo, pravimo jim konstante, te so bile, so in bodo. Tako je tudi
z univerzami. So konstante, ki so po naravnem redu avtonomne. Mednje sodi
tudi Univerza na Primorskem.

§10. Vem in verjamem, da večina med vam deli ta razmǐsljanja. Vem pa tudi,
da se vsaj kdo med vami z njimi sploh ne strinja. Nič zato, svoboda misli je
potreben pogoj za civilizacijski razvoj. A vsaj ena misel ne more biti sporna:
univerze in univerzitetne sisteme se sodi zgolj po petih domenah njihovih delo-
vanj. Ob tem ni dvoma, da sta znanost in izobraževanje ključni: znanost, kot
nekaj, kar je še najbližje univerzalno veljavni človeški kulturi, izobraževanje pa
zato, ker je komunikacijski kanal za prenašanje znanstvenih dosežkov na mlaǰse
rodove.To mora poleg notranje vedeti tudi zunanja javnost. In tega se morajo
še posebej zavedati tisti, ki upravljajo in uporabljajo sporočevalne kanale.

§11. Če kdo tega zadnjega ne deli z menoj, lahko izbere kraj in čas, da soočiva
najina pogleda na ustroj univerzitetnega in znanstvenega sistema v Sloveniji
in vlogo Univerze na Primorskem v njem. Obljubim, da bom vsaj poskusil
izogibati se izzivom, podobnim tistemu iz začetka tega govora.


