DVAJSET LET SLOVENSKE DRŽAVE
Po dvajsetih letih se je Slovenija znašla v gospodarskem,
socialnem, političnem in moralnem krču, ki mu ni videti konca.
Zato ni odveč premisliti o dogajanjih, ki so odločilno vplivala na
zdajšnje stanje. So bile na voljo boljše poti od tistih, ki jih je
Slovenija dejansko ubrala? Smo in kdaj smo skrenili s poti, ki bi nas
pripeljala bliže romantičnim pričakovanjem pred dvema
desetletjema? Ali pa je takrat šlo le za iluzije?
(Jože Mencinger v knjigi Dvajset let slovenske države)

Založba Aristej ter Center za politološke raziskave Fakultete za
družbene vede Univerze v Ljubljani predstavljata knjigo Dvajset let
slovenske države, v kateri so združili moči nekateri slovenski humanisti in družboslovci, da bi v
kulturnozgodovinskem kontekstu opozorili na ključne dosežke, težave in trende v delovanju
slovenske države, upoštevajoč pri tem tudi izkušnje, ki smo jih Slovenci že imeli pred razglasitvijo
neodvisnosti. Štirinajst avtoric in avtorjev prinaša nova spoznanja in ocene o antropološkem,
političnem in gospodarskem razvoju, o socialni državi, ustavnosti, parlamentarizmu, zunanji politiki,
odnosih z Evropsko unijo, sodstvu, vzgoji in izobraževanju, javni upravi, političnih strankah ter o
državljanstvu in položaju državljanov.
Tiskovna konferenca in predstavitev knjige bo v ponedeljek, 15. aprila 2013, ob 11. uri v Trubarjevi
hiši literature na Stritarjevi 7 v Ljubljani. Knjigo bosta predstavila urednika dr. Janko Prunk in dr.
Tomaž Deželan ter avtorji: akademik dr. Jože Mencinger, dr. Urban Vehovar, dr. Danica Fink – Hafner
in sodelavci Centra za politološke raziskave.
Podrobnejša predstavitev avtorskih poglavij z nastopom vseh avtoric in avtorjev pa bo v okviru
Svobodne univerze, tj. protestnega tedna slovenskih javnih univerz, v četrtek, 18. aprila 2013, ob 13.
uri v predavalnici št. 10 na Fakulteti za družbene vede, Kardeljeva ploščad 5, Ljubljana.
Avtorice in avtorji po posameznih poglavjih: Janko Prunk je pregledal zgodovino političnega življenja v
samostojni Sloveniji, Jože Mencinger piše o slovenskem gospodarstvu med zlomom socializma in
krizo kapitalizma, Urban Vehovar o temeljnih razcepih v slovenski družbi, predvsem med procesi
retradicionalizacije in procesi modernizacije, Zlatko Šabič o slovenski zunanji politiki, Damjan Lajh o
odnosih z Evropsko unijo, Andreja Barle Lakota o vzgoji in izobraževanju, Danica Fink - Hafner in
Alenka Krašovec o slovenskih političnih strankah in strankarskem sistemu, Drago Zajc o spremembah
ustave, Marjetka Rangus o parlamentarizmu, Katarina Zajc pregleduje slovensko sodstvo, Simona
Kustec Lipicer razvoj javnoupravnega sistema, Zinka Kolarič razkriva postopno spreminjanje slovenske
socialne države, Tomaž Deželan pa vpetost državljanskega režima med etnonacionalizem in idejo o
demokratičnem državljanstvu.
Vljudno vabljeni!
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