
PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

dl: Janez Drnovšek

Ljubljana, 31. marec 2003

Spoštovani,

1 0. jubilejnemu posvetovanju Dnevi slovenske inforrnatike 2003 želim uspešne delovne

dneve v Portorožu ob obsežnem programu predavanj, okroglih miz, delavnic, forumov, in

drugih spremljevalnih dogodkov, ki se bodo zvrstili v tem kratkem èasu, in ki bodo za naše

vrhunske strokovnjake s tega podroèja priložnost, da se bodo medsebojno seznanili s svojimi

dosežki in zamislimi, hkrati pa izmerili stopnjo v razvoju inforrnatike v Sloveniji ter ugotovili,

kakšne so njene nadaljnje potrebe in perspektive.

Nadvse pomembno se mi namreè zdi, da stopa slovenska informatika v korak s svetom, da

sledi svetovnemu razvoju, in da skuša k temu razvoju tudi sama prispevati svoj delež. Nagli

razvoj informacijskih znanosti ter njihovih aplikacij na vseh podroèjih èlovekovega življenja

in dejavnosti je vsekakor za vsako družbo z omejenimi èloveškimi in materialnimi potenciali,

kakršnaje naša, velik in zahteven zalogaj. Vendar si zaostajanja kot država in družba, pa tudi

kot posamezniki ne smemo dopustiti, èe hoèemo s svojim znanjem in zmogljivostmi

konkurenèno delovati v razvitem svetu, v katerega hoèemo biti vkljuèeni ter v njem

enakovredno sodelovati.

Informacijska revolucija je za današnji svet prelomnica, ki je civilizacijsko primerljiva z

iznajdbo in prodorom tiska pred dobrega pol tisoèletja ali zaèetki industrijske revolucije pred

dvesto leti. Informatizacija celotne družbe vse tesneje povezuje ves svet in na široko odpira

vrata širjenju novih znanj med vse širše sloje ljudi. Zato informacijska družba širi tudi obzorja

demokracije, saj omogoèa bolj kvalificirano sprejemanja odloèitev na podlagi boljše

obvešèenosti ter veèje in širše aktivne participacije posameznikov .

Po drugi strani prinaša infonnacijski 'boom', tako kot vsi dosedanji èloveški izumi, nekatere

nevarnosti, etiène dileme in celo možnosti neodgovomih manipulacij in zlorab, ki smo jim na

nekaterih podroèjih tudi že prièe. Vse to nam nalaga poveèano odgovomost za ohranjanje in

zavarovanje integritete, zasebnosti in dostojanstva posameznika in od vseh nas terja, da z

novimi orodji upravljamo v svoje in skupno dobro -da ne bi na koncu postali njihove žrtve

ali ujetniki.
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Posebej me veseli, ker se pobude in razvojni impulzi na podroèju informatike v naši državi na

vseh ravneh dopolnjujejo in povezujejo, in da pri tem tako tvomo sodelujejo znanost in

stroka, gospodarstvo, civilna družba, ne nazadnje pa tudi država, ki se je na zahteve in potrebe

èasa odzvala z ustanovitvijo posebnega ministrstva, pristojnega in odgovomega za

pospeševanje in spodbujanje informacijskega razvoja.

V erjamem, da bomo s skupnimi moèmi sposobni informacijske izzive današnjega in

jutrišnjega dne uspešno obvladovati, še zlasti, èe bomo mlajši, informacijski generaciji

omogoèali poln razmah njenih sposobnosti in ambicij. Vaše sreèanje namenja prav slednjemu

še posebej izrazit poudarek, kar me navdaja z zadovoljstvom in preprièanjem, da smo na dobri

in pravi poti.


