
 

                                                    

SPOROČILO ZA JAVNOST 

ZA TAKOJŠNJO OBJAVO 
 

Festival Borštnikovo srečanje prejel plaketo »Pro universitate labacensi« 
 

Maribor, 3. december 2013. – Festival Borštnikovo srečanje je na današnji slavnostni seji senata 

Univerze v Ljubljani prejel plaketo »Pro universitate labacensi«. Plaketo je dobil, ker je veliko in 

pomembno prispeval k razvoju pedagoških in materialnih možnosti Akademije za gledališče, 

radio, film in televizijo, predvsem tako, da je omogočil nastopanje in usposabljanje študentov 

akademije znotraj festivala. 
 

Festival Borštnikovo srečanje (FBS) je v zadnjih letih postal široka mednarodna gledališka 

platforma in presečišče različnih dogodkov: predstav, strokovnih simpozijev, pogovorov, delavnic, 

… »Bodoči gledališki strokovnjaki, študentje AGRFT, se lahko v desetih dneh seznanijo in aktivno 

sodelujejo pri vseh festivalskih aktivnostih, obenem pa imajo prost dostop do vrhunskega 

domačega in tujega gledališča. Verjamem, da je to odlična šola, če jo kot študent seveda znaš 

izkoristiti,« pravi umetniška direktorica Alja Predan.  
 

Študenti AGRFT na FBS aktivno sodelujejo od leta 2009, ko je Predanova prevzela umetniško 

vodenje festivala. Sprva so del svojih produkcije predstavljali na t.i. Dnevih AGRFT, zadnja štiri leta 

pa se v času festivala vsako leto za deset dni v Maribor preseli okoli osemdeset študentov AGRFT, 

ki v posebnem programskem sklopu na Malem odru SNG ali v dvorani Štuk predstavljajo svoje 

produkcije, sodelujejo pri mednarodnem fokusu, bralnih uprizoritvah ter na strokovnih pogovorih 

in pri pisanju dnevnega biltena festivala. Letos so v galeriji K18 pripravili še kostumografsko 

razstavo skic in del študentov kostumografije, izvedli pa so tudi popolnoma nov projekt Instant 

Drama, v katerem so študenti AGRFT uprizorili dramske tekste, ki so jih isti dan napisali dijaki Prve 

gimnazije Maribor.   
 

»Gledališče mora načrtovano skrbeti za svoj podmladek in Festival Borštnikovo srečanje kot 

povezovalni element celotnega slovenskega gledališkega prostora ima med prednostnimi 

nalogami mladim nuditi največ, kar zmore. Sodelovanje vsako leto dopolnjujemo, nadgrajujejo in 

si prizadevamo, da bi v različne festivalske procese kar najbolj aktivno vključili čim več 

študentov,« pravi Alja Predan.  
 

Umetniška direktorica ob tem dodaja, da dodelitev plakete "Pro universitate labacensi" Univerze v 

Ljubljani pomeni pohvalo, spodbudo in veliko čast. Predvsem pa potrditev, da je bila odločitev za 

mlade prava odločitev. 

 

Dodatne informacije:  

Daša Šprinčnik, odnosi z javnostmi 

031 342 178 

 


