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»Osebno sem tako prepričan v prednosti opazovanja človeštva namesto branja o njem in o žalostnih posledicah
ostajanja doma z vsemi predsodki Otočana vred, da bi bilo potrebno sprejeti zakon, po katerem naj vsak /…/
preživi nekaj časa v tujini ...« (Lord Byron)

Izmenjave doživljam kot možnost za rast na pedagoškem, raziskovalnem in osebnostnem
področju, zato jih načrtno vključujem v svoje delo, seveda glede na ostale obveznosti in
univerzitetna/fakultetna partnerstva z izobraževalnimi institucijami. V zadnjih letih se jih je
nabralo kar nekaj, od Velike Britanije, Francije, Španije … Prav vsaka je bila pozitivna izkušnja,
pri odločitvi, katero predstaviti nekoliko podrobneje v tem zapisu, pa sem se odločila za kriterij
geografske bližine, saj bi se marsikdo odločil za izmenjavo, pa je morda v stiski s časom prav
daljša pot tisto, kar lahko od namere odvrne. Verjamem, da moramo dobro sodelovanje med
univerzami, raziskovalci, visokošolskimi učitelji, strokovnimi sodelavci in študenti graditi z
najboljšimi na svetu in v regiji. Prav slednjega – sodelovanja s sosedi ne gre zanemariti. Ko gre
za sosede, sama redno sodelujem z Univerzo v Zadru. Začela sem leta 2016, ko je bilo treba

med našo univerzo in univerzo gostiteljico na novo podpisati še sporazum za področje turizma,
ki ga do takrat ni bilo. Tudi zaradi bližine med našo Fakulteto za turizem Univerze v Mariboru in
zadrskim Oddelkom za turizem in komunikacijske študije se mi je zdelo smiselno vzpostaviti
tesnejše sodelovanje. In od takrat smo prerasli sodelovanje zgolj v okviru izmenjav Erasmus+,
saj ga krepimo s študijskimi obiski študentov Univerze v Zadru na Fakulteti za turizem in v
turističnih ter drugih gospodarskih družbah v Posavju, s skupnimi objavami, gostovanji na
konferencah in poletnih šolah. Nazadnje sem na Univerzi v Zadru v okviru programa Erasmus +
gostovala avgusta 2019.

Omenjena izmenjava Erasmus + na Univerzi v Zadru je bila kombinacija poučevanja in treninga,
kar je odlična priložnost, da čas na izmenjavi poleg za pedagoško delo s tujimi študenti
izkoristimo tudi za vrednotenje lastnega pedagoškega dela, učnih načrtov in za raziskovalno
udejstvovanje. Pedagoški del izmenjav mi je še posebej ljub in prav vsaka izkušnja v tuji
predavalnici in s tujimi študenti me obogati, nauči česa novega, potrdi domneve in pričakovanja,
pa tudi preseneti. Neizmerno sem hvaležna, da sem v okviru poletne šole lahko soustvarjala s
študentkami in študenti, ki pripravljajo svoja magistrska in doktorska dela. Kar zadeva
znanstveno in izobraževalno delo, v Zadru raziskovalnih izzivov s področja turizma ni težko najti.
Pred leti smo s kolegi raziskovali, kako so mesto in okolico začeli odkrivati turisti iz Azije – tudi
zaradi posodobitve komuniciranja in marketinških prijemov, kot je na primer European Best
Destination (na osnovi naše raziskave je nastal znanstveni članek z naslovom Digital media,
perception and the selection of the 2016 Best European Destination : the case of Zadar), v
zadnjem času pa se na višku sezone soočajo s čezmernim turizmom, kar za vse deležnike prinaša
nove izzive. Znanstveno in pedagoško delo pa je, čeprav ključni del izmenjave, zgolj njen del.
Ob tem želim poudariti, da je dodana vrednost vsake izmenjave poleg novega znanja, spoznanj,
priložnosti za raziskovanje in poznanstev tudi kulturna izmenjava in da je po svetu - ali pa zgolj
pri sosedih - dobro hoditi z odprtimi očmi in ušesi. Zadra najbrž ni treba posebej predstavljati,
je predvsem mesto z bogato zgodovino in arhitekturo, z izjemno bogatim Državnim arhivom
Zadar, velja pa izpostaviti dejstvo, da je mesto svojo prvo univerzo dobilo že v 14. stoletju, in
sicer leta 1396. Seveda je tudi festivalsko mesto s pestrim kulturnim utripom, ki se lahko pohvali
s številnimi muzeji in celo s takšnim glasbenim sestavom, kot je Komorni orkester Zadar.
Njihovemu koncertu v ambientu Katedrale sv. Anastazije (sv. Stošije) sem prisluhnila tudi sama.
Čeprav je res, da je potrebnega včasih več, drugič manj usklajevanja službenih in družinskih
obveznosti in bi bilo kdaj lažje preprosto ostati doma, je ob koncu dodatni trud poplačan s
pretežno dobrimi izkušnjami (ja, tudi v snežnem metežu sem že bila ujeta, ampak ne v Zadru)
in zadovoljstvom. Naj glede Erasmus+ izmenjave na Univerzi v Zadru zaključim, da me veseli, da
sem v okviru svojega gostovanja imela priložnost tamkajšnjim sodelavcem in študentom
predstaviti dejavnosti matične Fakultete za turizem in Univerze v Mariboru, del vsebin, ki jih
lahko poslušajo študenti turizma v Brežicah in možnosti izmenjav. Prav tako smo pripravili načrt
prihodnjih sodelovanj, ki vključuje konference, gostovanje profesorice z Univerze v Zadru na

Fakulteti za turizem v Brežicah in v Ljubljani ter načrt skupne raziskave. Kar pa zadeva najlepši
sončni zahod iz naslova tega prispevka, je zgodba ta, da je slavni Alfred Hitchcock leta 1964, ko
je obiskal Zadar, tam opazoval sončni zahod, ki ga je tako prevzel, da je izjavil, da je prav v Zadru
najlepši.

