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Znanstveno ustvarjanje med člani Združenja CVB:

Že smo poročali o tem, da so člani našega  Združenja cerebrovascularnih bolezni – CVB 
Slovenije ali pa sodelavci tega našega združenja imeli javne nastope z referati na znanstvenih 
– tudi mednarodnih – konferencah, bodisi v Sloveniji ali v tujini.
Tukaj moremo spet poročati, da je član našega združenja dr. Jožef Ovsenik v letu 2005 kar 
dvakrat nastopil  s  strokovnim referatom na mednarodnih znanstvenih konferencah.

(1) V marcu 16.-18. 2005 je v Portorožu podal referat z naslovom O konceptu samo-
organizacije – v organizacijskih vedah  na 24. mednarodni konferenci o razvoju 
organizacijskih znanosti, katero je tam – kot vsako leto že od leta 1988 naprej redno v 
marcu  - organizirala Fakulteta za organizacijske vede iz Kranja (Univerza v 
Mariboru). Referat obsega 11 strani in v tem je vključena tudi ena grafična 
ponazoritev/slika: Algoritem (človeško-akcijske) refleksivnosti (premišlje/val/nosti)
Referat se nahaja in je dosegljiv na straneh 982-992 Zbornika referatov omenjene 
konference, celotno gradivo zbornika pa je tudi na CD-ROM plošči. Tekst referata je v 
slovenščini, povzetek vsebine pa je dan v slovenščini in angleščini.

(2) V juliju 6.-10. 2005 pa je v Mariboru podal referat z naslovom Fostering Innovation 
Applying the Sinusoid Model of Human Action Reflexivity (Pospeševanje inovativnosti 
z uporabo sinusoidalnega modela premišlje/val/nosti v človeškem delovanju) na 13. 
mednarodnem kongresu WOSC = Svetovne organizacije za sisteme in kibernetiko. Ta 
kongres sta za in skupaj z WOSC organizirala Ekonomsko-poslovna fakulteta Maribor 
(Univerza v Mariboru) in Inštitut za podjetništvo in upravljanje majhnih podjetij – pri 
omenjeni fakulteti. Referat se nahaja in je dosegljiv na straneh 81-90 zbornika na tem 
kongresu danih referalnih prispevkov z naslovom  »Proceedings of The WOSC 13 
International Congress of Cybernetics and Systems, Volume 6 Management Systems 
and Plenary Session«, 6-19 July, 2005 Maribor, Slovenia (201 stran). V pripravi tega 
kongresa je sodelovala tudi  Encyclopedia of Life Support Systems (EOLS) pri 
UNESCO. Tekst tega referata (10 strani) je v celoti v angleščini, kakor tudi vse ostalo 
gradivo tega mednarodnega kongresa.Tudi v tem referatu je podana avtorjeva 
'Sinusoida' z dne 15. januarja 2000, le da je tukaj tekst v njej v angleščini.

O tem tukaj poročamo zato, da se vidi, da to, da nekoga prizadene možganska kap -  dr. 
Jožef Ovsenik ima priznano 100%-no telesno okvaro, gibalno je blokiran po levi strani, 
kap ga je prizadela že leta 1980 – nikakor ne mora pomeniti tudi tega, da bi bilo pri 'KAP-
niku' hkrati z možgansko kapjo tudi že konec vseh delovnih in ustvarjalnih zmogljivosti in 
radosti.
Med našim članstvom smo že spoznali različne umetnike, ki ustvarjajo in javno 
razstavljajo svoje umetnine, prav enako pa so očitno med nami tudi takšni ustvarjalci, ki
svetu in človeštvu v dobro ustvarjajo omembe vredne dosežke tudi na področju 
znanstvenega delovanja. Kolega Jožef Ovsenik ima doktorat organizacijskih znanosti, 
pridobil si ga je leta 1998 na Fakulteti za organizacijske vede v Kranju (Univerza v 
Mariboru), torej 18 let po možganski kapi, a tudi še po tistem nenehno znanstveno 
ustvarja v svoji strokovni disciplini tako dobro, da so njegovi dosežki lahko zanimivi tudi 
za mednarodne konference – tudi svetovnih organizacij. Tu mu le čestitamo: še tako 
naprej!


