Biografija
MATJAŽA MULEJA,
dvakratnega
doktorja
za sistemsko teorijo
in inovacije
DRUŽINA IN DELO
ORIS ČASA
SPOROČILO MLADINI

Cena: 17 EUR
+ distribucijski stroški,
v ceno ni zajet DDV, saj inštitut
IRDO ni zavezanec za DDV.

Cena v prednaročilu
do vključno 18.3.2015
je 15 EUR.

Zakaj kupiti to knjigo?
Ker:
1. predstavlja družino kot osnovno vrednoto,
2. predstavlja oris časa v Mariboru od 2. svetovne vojne do danes,
3. sporoča mladim, naj ne obupajo in da se naj vedno znova učijo,
4. predstavlja povzetke dela dvakratnega mariborskega doktorja za
sistemsko teorijo in inovacije, kar v zadnjem času intenzivno povezuje z
družbeno odgovornostjo,
5. je odlično osebno in poslovno darilo za različne priložnosti.

O KNJIGI ...
Knjiga ima za bralca več vrednosti:
1. Knjiga je spomin oz. kronika mariborske zgodovine na različnih področjih - od 2. svetovne vojne do danes. To je lahko spominska knjiga dogajanja v Mariboru in širše za vsako mariborsko družino.
2. Druga vrednost je sporočilo mladini in tudi odraslim, da kljub zunanjim
okoliščinam (družbeno-političnim, gospodarskim in drugim) človek lahko
ohrani svojo integriteto in se ne pusti zmotiti na svoji poti, ne glede na
to, v kakšnem političnem in gospodarskem sistemu živi. Glede povezanosti politično-gospodarske krize in osebnih kriz mladih ljudi, je prof. Mulej
odličen primer, kako lahko človek zelo učinkovito in zadovoljno upravlja svoje življenje, ne glede na to, v kakšni situaciji se znajde - vedno
obstaja neka izbira. Tudi prof. Mulej zagotovo ne zaupa več v nobeno
politiko in v nobeno garnituro in mora biti že pošteno razočaran nad
"pametjo" naših politikov, ki dobivajo visoke plače za njihova mizerna
osebna medsebojna obračunavanja in za temu podobne rezultate njihovega dela. Ampak, prof. Mulej živi svoje življenje, vedno daje vse od sebe
in se nikoli ni pustil zmotiti v svojem osebnem razvoju - kamor koli gre in
v kateri koli situaciji se znajde, on vedno ima sebe. Res je, da morda ne
zaupa državi in vladi, ampak, ddr. Mulej vedno zaupa sebi - da bo živel
svoje vrednote, da se bo znašel in preživel. In to je mladini lahko odličen
zgled - drži se svoje poti, bodi aktiven, sodeluj, končaj šolo, postani
nekdo, slej-ko-prej pa boš tudi imel, kar potrebuješ. Večina ljudi bi rada
najprej imela, potem šele postala nekdo, a življenje ima drugačno formulo - najprej moraš "biti", šele na to pride "imeti". Odnos ddr. Muleja do
drugih: vedno dajati vse od sebe in se kar naprej izobraževati, ker znanje ima največjo moč. Ne se učiti za ocene, ampak za znanje!
3.
Tretja pomembna vrednost te knjige je odnos prof. Muleja do svoje družine - občutimo njegovo skrbnost, ljubezen in ponos glede prav vsakega člana ožje in širše družine. To je zelo močno sporočilo o vrednoti družine - kako je človeku družina pomembna in kako v družini lahko najdemo zavetje, ravnovesje, varnost in srečo.

Življenje je učitelj, od figalam do družbene odgovornosti.
Matjaž Mulej, avtor, Jana Petkovšek Štakul, urednica.
Maribor: IRDO, 2015. IRDO—Inštitut za razvoj družbene odgovornosti, Preradovičeva
ulica 26, 2000 Maribor, www.irdo.si.

O drugih dimenzijah knjige - o poslovni karieri in delu ddr. Matjaža Muleja pa
so veliko povedali tudi tisti, ki so in še z njim delajo.

Pohitite z naročilom, količine so omejene!
Naročila: info@irdo.si.

Knjiga je čudovito osebno in poslovno darilo za vse priložnosti.

Predstavitev knjige bo 18.3.2015 ob 18.30 v mariborski Tkalki.

