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Nacionalno odprtje TVU 2008 v Mariboru 

 
V petek, 16. maja 2008, je Andragoški zavod Maribor – Ljudska univerza gostil svečano nacionalno 
odprtje Tedna vseživljenjskega učenja 2008. V prekrasnem ambientu Viteške dvorane mariborskega 
gradu smo se zbrali prijatelji vseživljenjskega učenja iz vse Slovenije. Po začetnem recitalu Zdravljice 
v več jezikih (slovenščini, angleščini, kitajščini in romščini) so nas nagovorili gospod Rok Peče, 
predstavnik Občine Maribor, gospod Franc Hočevar, predstavnik Urada predsednika RS in mag. 
Andrej Sotošek, v. d. direktorja Andragoškega centra Slovenije. Slavnostne besede so nato z 
energičnim nastopom zaokrožili člani ciganske glasbene skupine Halgato band. 
 
Osrednji del odprtja je letos predstavljalo predvajanje videofilma Bogatejši v različnosti. Življenjske 
zgodbe priseljencev, Romov iz Bele Krajine in Prekmurja ter predstavnikov čezmejnega sodelovanja 
so nas navdihnile ter motivirale za nadaljnje učenje, prav tako pa so vsakega od prisotnih spodbudile k 
nenehnemu delovanju v svojem življenju. Projekcijo videofilma so z vmesnim kulturnim programom 
popestrili mladi recitatorji Prve gimnazije Maribor in Halgato band, ki je s pevko Wei Wei Zhang 
navdušil z edinstveno izvedbo narodne Kje so tiste stezice v kitajščini. 
 
Po ogledu videofilma je zbrane nagovorila tudi direktorica Andragoškega zavoda Maribor – Ljudske 
univerze, gospa Melita Cimerman. Obiskovalce je med drugim povabila, da se udeležijo prireditev, ki 
se bodo zvrstile v času Tedna. 
 
V zaključnem delu prireditve smo z zanimanjem prisluhnili recitalu romske pravljice o goslih, ki ga je z 
doživetim glasbenim vložkom obogatil Halgato band. Sledilo je sproščeno druženje na grajskih 
arkadah, ob prigrizku in kozarčku penine. 
 
Pozitivne ocene in pohvalne besede, ki so nas dosegle v dnevih po otvoritvi, so nas prepričale, da 
vložen trud ni bil zaman. To so potrjevali tudi naši občutki, kajti energija, ki nas je prežemala ta dan, je 
v nas tlela še dolgo po izzvenelih tonih ciganskih melodij, v naših srcih in dušah pa je pustila pečat 
doživetja nepozabne prireditve.  
 
Vabljeni, da si fotografije odprtja ogledate na spletni strani Andragoškega centra Slovenije 
http://tvu.acs.si.  
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