Klub prijateljev Univerzitetne knjižnice Maribor
Načrt za leto 2022

Članstvo
-

poziv k prizadevanju za nadaljnja raznovrstna aktivna sodelovanja članov in doprinos k
ugledu in prepoznavnosti UKM v okoljih, kjer člani delujejo,
vabilo k morebitnemu angažmaju knjižnice za kakšen konkreten cilj.

Aktivnosti
Načrtovana srečanja članov:
-

29 . marca 2022 poteka redna letna skupščina Kluba; seja bo imela obogaten program
- pogovor s prof. dr. Alojzom Ihanom, ki bo potekal na Medicinski fakulteti UM,
za junij ali december se načrtuje dogodek »Srečanje piscev kriminalnih romanov:
Avgust Demšar in Tadej Golob«,
tekom leta se načrtuje pogovor z akad. prof. dr. Kordašem, rektorjem UL, prof. dr. Slak
Rupnikom in prof. dr. Janžekovičem s temo pogovora o vlogi pisatelja v slovenskem
okolju, pogledu na razvoj znanosti ter izobraževanju v Sloveniji, glavnih izzivih
visokošolskega prostora …

Finančni načrt 2022
Višina letnega članskega prispevka znaša 25 eur (na željo lahko člani prispevajo višji znesek).
Za člane, mlajše od 30 let, velja znižan prispevek 5 eur.
Z naslova prispevkov članov se načrtuje oblikovanje fonda finančnih sredstev za namensko
porabo uporabnikov UKM. V letu 2022 je za namensko porabo že na voljo 2.311,45 eur (prenos
iz prejšnjega leta), predviden pa je še priliv prispevkov za tekoče leto.

Predlog namenske porabe
Predlog namenske porabe prispevkov je predstavila mag. Dunja Legat:
Predlog 1: kreativni kotiček in 3D tiskalnik v prostorih UKM
▪

V knjižnici želimo ustvariti kreativni prostor, kjer bodo obiskovalci, študenti, sami ali
skupaj s knjižničnim osebjem sodelovali pri ustvarjalnih projektih. Uporabnikom želimo
omogočiti dostop do različnih orodij, tehnologij, ponuditi prostor živahnega
sodelovanja in spodbuditi učenje z neposrednim eksperimentiranjem. Zametek
ustvarjalnice predstavlja kotiček s 3-D tiskalnikom v 1. nadstropju knjižnice, ki so ga
uporabniki dobro sprejeli in ga tudi z veseljem uporabljajo.

Predlog 2: Elektronska lupa za slabovidne
▪

Elektronska lupa eMag 120 HD/150 HD je kompaktna prenosna elektronska lupa
enostavne oblike in prijazna uporabniku. Ima vse osnovne funkcije, ki jih imajo ostale
elektronske lupe ter napredne funkcije, ki naredijo eMag 120 HD/150 HD še bolj
uporaben. Sliko zajema s HD kamero (High density-visoka gostota točk) in ima posebno
nastavitev za barvno sliko Color-Boost-Contrast (poudarjen barvni kontrast).

Predlog 3: Omara za gramofonske plošče
▪

UKM hrani zvočne posnetke, ki sodijo v slovensko kulturno dediščino,

▪

Fond vinilnih plošč šteje več kot 3000 enot,

▪

ustreznejše hranjenje gramofonskih plošč.

