RMZ – Materials and Geoenvironment, Vol. 56, No. 4, pp. 535–536, 2009

535

Zahvala sodelujočim pri pripravi slavnostne akademije ob
90-letnici študijev na Naravoslovnotehniški fakulteti
Ob 90-letnici Univerze v Ljubljani in študijev na Naravoslovnotehniški fakulteti smo praznovali tako kot vsako leto, tudi god sv. Barbare, zaščitnice
montanistov. Ob teh dveh priložnostih smo na Naravoslovnotehniški fakulteti pripravili slavnostno akademijo, ki je bila v hotelu Mons v Ljubljani.
Te akademije so se udeležili poleg rektorja Univerze v Ljubljani prof. dr.
Stanislava Radovana Pejovnika in župana mesta Ljubljane g. Zorana Jankovića še nekateri dekani ljubljanskih fakultet, predstavniki premogovnikov in
industrije, diplomanti in študentje Naravoslovnotehniške fakultete ter drugi
gosti.
Na slavnostni akademiji so imeli priložnostne govore: dekan NTF, rektor
UL, župan mesta Ljubljane in generalni direktor premogovnika Velenje,
predstavljeni pa so bili tudi posamezni oddelki NTF.
Pri predstavitvi oddelkov smo vsi predstojniki podali videnje razvoja strok
v prihodnje, kritično ocenili sedanje stanje in se seveda ozrli v preteklost.
To je vsekakor pomenilo prebiranje starih zapisov in brskanje po spominih
mnogih ljudi, njihovih zapiskih, govorih ob preteklih obletnicah in še kaj.
Spričo časovne stiske in, kot sem hitro ugotovil, mojega luknjičavega poznanja zgodovine začetkov študijev rudarstva, geologije in metalurgije na
UL, sem se zatekal po pomoč k mnogim. Pri tem mi je veliko pomagal dekan prof. dr. J. Likar, ki je vzpostavil stik s tistimi, ki veliko vedo o začetku
študijev na UL sploh. O začetkih Tehniške fakultete, na kateri je bil tudi
Oddelek za rudarstvo (in plavžarstvo?), sta mi prijazno z mnogimi podatki
pomagala g. Kersnič (sin pokojnega prof. dr. Kersniča) in g. Šubelj. Obema
najlepša hvala. Pogovori na to temo s prof. dr. U. Bajžljem so bili več kot
koristni, saj so mi pomagali osvetliti povezanost študijev rudarstva in metalurgije, pa tudi geologije. Pri brskanju za starimi seznami predavanj po dolgem in počez so mi prijazno pomagale ga. U. Gliha, ga. B. Bohar - Bobnar
in gdč. N. Štrekelj.
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Pisanje mojega govora ob predstavitvi Oddelka za materiale in metalurgijo
na slavnostni akademiji je bila zelo zahtevna naloga. Bila bi še težja, če ne bi
bilo pomoči prof. dr. J. Lamuta in njegovega vedenja o zgodovini metalurgije na UL. Predstavitev Oddelka za materiale in metalurgijo ter spremljajoči
plakati ne bi bili tako imenitni brez oblikovalske žilice mlade raziskovalke
gdč. A. Šalej. Za gradivo pri pripravi predstavitve se zahvaljujem kolegom
g. A. Lajovicu, prof. P. Mrvarju, doc. M. Knapu, doc. J. Medvedu pa za kipec sv. Barbare. Hvala tudi kolegoma prof. B. Koscu in prof. P. Fajfarju ter
ge. V. Krapež, ker so me razbremenili pri opravljanju nalog predstojnika,
tako da sem se lahko posvetil pripravi predstavitve Oddelka za materiale in
metalurgijo. Zahvala velja tudi vsem neimenovanim, ki so mi pri tem kakor
koli pomagali.
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