SIMPOZIJ NA TEMO »PSIHOLOGIJA TER INTERDISCIPLINARNE
ŠTUDIJE: PSIHOLOGIJA V DRUGIH STROKAH TER DRUGE
STROKE V PSIHOLOGIJI«
Društvo T. G. Masaryk je decembra 2003, skupaj s sekcijo za psihološke študije
družbenih vprašanj Društva psihologov Slovenije ter z delom katedre za socialno
psihologijo Oddelka za psihologijo Filozofske fakultete v Ljubljani (»socialna
psihologija 2«) pripravil simpozij z naslovom »Psihologija ter interdisciplinarne študije
– psihologija v drugih strokah in druge stroke v psihologiji«. Naslov se je lahko
razumel v najširšem pomenu besede, vendar naj bi šlo predvsem za analizo
»psihologije« v

družboslovju, humanistiki, na področju zdravja, športa in še kje.

Seveda so dobrodošle tudi vse druge stroke, kjer se »psihologija« prepleta z
osnovnim matičnim področjem. Simpozij je bil zamišljen in uresničen kot srečanje,
na katerem je bilo v slovenskem prostoru uvodoma načeto doslej skorajda
neobdelano vprašanje (interdisciplinarnega) odnosa med psihologijo in drugimi
strokami.
Simpozij je potekal v petek, 19. 12. 2003 na Filozofski fakulteti v Ljubljani, in sicer
v sejni sobi Filozofske fakultete. Tudi na tem mestu se zahvaljujem gospodu dekanu
FF v Ljubljani, red. prof. dr. Božidarju Jezerniku, ki nam je prijazno odobril lokacijo za
izvedbo srečanja. Uvodne govore so imeli oz. uvodne pozdrave podali
Doc. dr. Tomo Virk, prodekan FF v Ljubljani, red. prof. dr. Marko Polič, predsednik
strokovnega sveta DPS, izr. prof. dr. Argio Sabadin, namestnik predstojnika Oddelka
za psihologijo v Ljubljani in dr. Mojca Vizjak Pavšič, predsednica Društva psihologov
Slovenije.
Celotno srečanje je izzvenelo zelo dinamično, z mnogo diskusije in kritičnih
pogledov, a hkrati tolerantno, zanimivo in v prijetnem vzdušju.
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Zaradi preglednejšega »pogleda nazaj« tudi na tem mestu znova podajam vabilo
na simpozij:
Spoštovane kolegice, spoštovani kolegi,
dame in gospodje, dovolite mi, da vam pošljem
ZADNJE OBVESTILO
o simpoziju z naslovom
»Psihologija ter interdisciplinarne študije – psihologija v drugih strokah in druge
stroke v psihologiji«
Dovolite mi, da Vas obvestim o tem, da Društvo T. G. Masaryk, skupaj s sekcijo za
psihološke študije družbenih vprašanj Društva psihologov Slovenije ter z delom
katedre za socialno psihologijo Oddelka za psihologijo Filozofske fakultete v Ljubljani
(»socialna psihologija 2«) pripravlja manjši uvodni simpozij z naslovom »Psihologija
ter interdisciplinarne študije – psihologija v drugih strokah in druge stroke v
psihologiji«. Naslov lahko seveda razumemo v najširšem pomenu besede, vendar naj
bi šlo predvsem za analizo »psihologije« v družboslovju, humanistiki, na področju
zdravja, športa in še kje. Seveda so dobrodošle tudi vse druge stroke, kjer se
»psihologija« prepleta z osnovnim matičnim področjem. Simpozij je zamišljen kot
srečanje, na katerem bi uvodoma načeli v slovenskem prostoru doslej skorajda
neobdelano vprašanje (interdisciplinarnega) odnosa med psihologijo in drugimi
strokami.

Naslednje leto bomo morda uvodno srečanje nadaljevali oz. razširili s

kakšnim simpozijem na isto ali podobno temo.
Simpozij bo potekal v petek, 19. 12. 2003, od 13.30h dalje na Filozofski fakulteti v
Ljubljani, in sicer v sejni sobi Filozofske fakultete (5. nadstropje, levo, skozi nihajna
vrata, na vratih bo list z napisom simpozij). Simpozij se torej ne bo začel v
predavalnici št. 119 na prvem nadstropju, ampak v sejni sobi, 5. nadstropje. Tudi na
tem mestu se zahvaljujem gospodu dekanu FF v Ljubljani, red. prof. dr. Božidarju
Jezerniku, ki nam je prijazno odobril lokacijo za izvedbo srečanja.
Glede na število prijav naj bi imel vsakdo približno 10 minut časa za predstavitev,
sledilo pa naj bi približno 5 – 7 minut diskusije. Izjema bo uvodni referat, ki bo
nekoliko daljši. Sicer pa se bomo prilagajali situaciji in skušali biti fleksibilni.
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Če bomo začeli ob 13.30h naj bi s programom končali ob približno 19h - (lahko tudi
nekoliko prej ali pa malce kasneje) - nato naj bi sledilo družabno srečanje.
Hkrati vas prosim, da najkasneje do konca meseca februarja 2004 vaše prispevke
pripravite za tisk, in sicer v dveh verzijah: 1/ v krajši, s približno 2 - 3 strani teksta ter
2/ v daljši, obe pa naj bosta pripravljeni po vseh pravilih strokovnega oz.
znanstvenega publiciranja.
Za način objave se bomo zmenili kasneje, v poštev prihajajo tudi edicije, ki jih
izdaja oz. soizdaja Društvo psihologov Slovenije. Če bo kdo na simpoziju z
neprijavljenim prispevkom, ga bomo kljub vsemu nekako uvrstiti v program.
Na osnovi dosedanjih prijav smo sestavili naslednji okvirni program:

Otvoritev in pozdravi:
* Pozdrav predstavnika vodstva Filozofske fakultete v Ljubljani:
prodekan Filozofske fakultete v Ljubljani, izr. prof. dr. Tomo Virk
* Pozdrav predstavnikov vodstva Oddelka za psihologijo FF v Ljubljani:
izr. prof. dr. Tine Bucik, predstojnik; izr. prof. dr. Argio Sabadin, namestnik
predstojnika
* dr. Mojca Vizjak – Pavšič,
Predsednica Društva psihologov Slovenije:
Uvodni pozdrav s strani Društva
psihologov
Slovenije (DPS)
* red. prof. dr. Marko Polič:
Uvodni pozdrav s strani predsednika
strokovnega sveta DPS
* red. prof. dr. Ludvik Horvat
dekana

Uvodni pozdrav s strani nekdanjega
FF v Ljubljani in posebej zaslužnega

za
razvoj stroke
* dr. Velko S. Rus:
*

Uvodni pozdrav s strani organizatorja
simpozija in Društva T. G. Masaryk
*

*

* Uvodni referat simpozija:
red. prof. dr. Cvetka Toth:

Upor potlačene narave

* red. prof. dr. Vojan Rus

Filozofija in psihologija –
bližnji soustvarijalki

* red. prof. dr. Gabi Čačinovič – Vogrinčič:

Psihologija in socialno delo
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* izr. prof. dr. Jože Ramovš

Psihologija v antropologiji
medgeneracijskega sožitja

* dr. Bogomir Novak:

Psihologija v edukacijskih procesih

* dr. Ingrid Russi – Zagožen:
obravnavi

Logoterapija (pri psihološki
prosilcev za azil)

* Magistra Violeta Vladimira Mesarič,
evangeličanska duhovnica in namestnica
vojaškega vikarja v slovenski vojski:

Božič nekoč in danes

* asist. Bojan Musil, univ. dipl. psih,
doktorand psihologije:
pristopi

Interdisciplinarni ter medkulturni
v (socialni) psihologiji

* asist. mag. Matej Kovačič

Psihologija proti antropologiji

* asist. dr. sc.Maja Rus – Makovec,
dr. med., psihiater specialist:

Psihiatrija in psihologija

* mag. Alenka Temeljotov – Salaj,
univ. dipl. ing. gradbeništva, državna
podsekretarka servisa skupnih služb R Slovenije: Nepremičnine in organizacijska
kultura
* Fister Katarina, univ. dipl. psih.,
doktorandka psihologije:
in

Psihologija v organizacijskih vedah
organizacijske vede v psihologiji

* Slađana Vide, univ. dipl. psih.,
magistrandka psihologije

Psihologija in conflict management

* Martin Premk, univ. dipl. zgod. in
in soc. kulture:

Med sociologijo in psihologijo

* Irena Golob, univ. dipl. psih.:

Raziskave med uporabniki za razvoj
izobraževalnih gradiv

* Milan Likič – Guček, univ. dipl. prof.
zgod. in soc., magistrand zgodovine:

Socializacija: interdisciplinarni vidiki

* Aleksander Lavrenčič,
univ. dipl. zgod.:

Psihologija in arhivsko delo: osebne
značilnosti uporabnikov arhivskih

virov
* Silvo Koželj, prof. športne
vzgoje, magistrand psihologije:

Psihologija in šport
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* Kristjan Verbič, univ. dipl. prof.
fil. in soc., magistrand sociologije

Kultura in reprodukcije identitet

* izr. prof. dr. Velko S. Rus:

Sociopsihologija kot koncept
interdisciplinarnega družboslovja

* Marko Habjan, univ. dipl. prof.
zgod. in soc., magistrand sociologije:
cyberpsihologija

Psihologija ter internet –

* Sklepna beseda in zaključek simpozija
Družabni večer
Simpozija se je udeležilo 17 aktivnih referentov (čisto vsi prijavljeni se ga vendarle
niso mogli udeležiti), prav toliko pa je bilo poslušalcev in diskutantov.
Čisto vsi aktivni referenti niso uspeli oddati svojega prispevka do datuma, ki bi
omogočal objavo njihovih tekstov v pričujoči številki Anthroposa, vendar jih bomo
skušali objaviti v eni od prihodnjih številk.
Tema simpozija je izrazito sovpadala z interdisciplinarnimi vidiki

povezovanja

psihologije in drugih strok in eden od sklepov vseh, ki so bili na simpoziju prisotni, je
bil ta, da se podpre predlog ustanovitve omenjenega inštituta za psihološko
interdisciplinarnost. Skupina mlajših referentov na simpoziju se je doslej udeležila
vseh simpozijev, ki jih je doslej organiziralo Društvo T. G. Masaryk, in sicer v
sodelovanju z različnimi drugimi institucijami in organizacijami: Znanstvenim
inštitutom FF v Ljubljani, revijo Anthropos, katedro za socialno psihologijo Oddelka za
psihologijo FF v Ljubljani ter z Društvom psihologov Slovenije.
Gre za skoraj isto skupino, ki se je udeležila tudi pomembne mednarodne
znanstvene konference, ki jo je pripravil Inštitut T.G. Masaryka AV ČR (Akademije
znanosti Češke Republike) in ki je v Pragi na začetku decembra 2002 potekala na
temo “Odnosi med Čehi in Nemci v delih in politiki T.G. Masaryka”. Vabilo za
udeležbo je s strani omenjenega inštituta AV ČR dobilo tudi šest mladih
strokovnjakov oz. znanstvenikov iz Slovenije, ki se ukvarjajo s področji zgodovine,
sociologije in filozofije (dr. Andrej Pančur, mag. Martin Premk, podiplomski študenti
Milan Likič Guček, Marko Habjan in Kristjan Verbič ter univ. dipl. zgodovinar
Aleksander Lavrenčič). V okvirju omenjenega obiska je potekalo tudi srečanje z
veleposlanikom R Slovenije v Pragi, cenjenim gospodom Dragom Mirošičem, ki je z
zanimanjem in izjemno prijazno prisluhnil tako problematiki decembrske konference,
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kot tematiki že omenjenega projekta izmenjave sodelovanj v obdobju od maja do
oktobra 2002. Tudi na tem mestu znova izrabljam priložnost, da se mu zahvalim/o za
njegov zelo prijazen posluh in zanimanje za našo dejavnost.
O omenjeni udeležbi se je poročalo tudi v Vestniku Univerze v Ljubljani (Rus,
2003). Poročilo je bilo v Vestniku objavljeno ravno v letu 2003, ob 140. obletnici
ustanovitve t.i. Južnega Sokola v Sloveniji. “Sokol” je bil namreč ves čas eno od
pomembnih področij “širšega projekta” sodelovanja in zbliževanja med Čehi in
Slovenci, “projekta”, ki je zgodovinsko zajemal (zelo) različne ravni in vidike.
Relativno najbolj celostno jih pooseblja ravno vloga in pomen T. G. Masaryka. Zato
si dovolim ravno na tem mestu znova opozoriti na simpozij o Sokolu v Slovenji, ki ga
je leta 1997 pripravilo slovensko Društvo T. G. Masaryk. Prispevki s simpozija so bili
objavljeni v morda vse bolj aktualni številki revije Anthropos (Anthropos, 4-6, 1997,
str. 131 – 210), s problematiko “Sokola” pa sem se (deloma) ukvarjal tudi med svojim
strokovnim oz. znanstvenim delovanjem v Pragi.
Naj na koncu znova poudarim, da ne gre prezreti pomena in vloge T. G. Masaryka,
po katerem je slovensko društvo dobilo ime, prvega predsednika Češkoslovaške
republike, prvega sociologa v srednji Evropi, filozofa, avtorja z mnogih področij
humanistike in družboslovja (psihologije, antropologije – etnologije itd.) in enega
prvih častnih doktorjev Univerze v Ljubljani: T.G. Masaryk je v Sloveniji ime, ki
predstavlja skupni imenovalec naslednjih za slovensko zgodovino oz. identiteto
pomembnih ljudi, dogodkov in pojavov: M. Rostoharja, slovenskih intelektualcev –
masarikovcev, Sokola (ki ravno v letu 2003 slavi 140. letnico t.i. Južnega Sokola,
ustanovljenega na področju današnje R Slovenije in svetovno znanega arhitekta
Plečnika.
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