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Petek, 2. oktober 
10.00‒13.00, Glazerjeva dvorana 

The Role of the Academic Library  
in the 21st Century 
Vloga akademske knjižnice v 21. stoletju 
predavanje dr. Paula Ayrisa 

 
Torek, 6.oktober  
13.00, Glazerjeva dvorana 

Library for Foreign Students 
Knjižnica za tuje študente 
predstavitev knjižnice za tuje študente 
 
Četrtek, 8. oktober 
10.00–12.00, Čitalnica ČUK 

Študent tutor 
študenti Fakultete za kmetijstvo in  
biosistemske vede UM predstavljajo knjižnico 
 
Petek, 9. oktober 
12.00, Avla 

Skupaj 
brezdomni, literati in knjižničarji berejo poezijo 
 
Ponedeljek, 12. oktober 
17.00, Avla 

Recept za genialnost 
vabljeno predavanje prof. dr. Sama Kralja,  
FNM UM 
 

 
 

 
 
 
 

 
Torek–četrtek, 13.–15. oktober 
11.00-17.00, pred UKM 

Tržnica pod arkadami 
ponudba odpisanega gradiva UKM 
 
Petek, 16. oktober 
10.00, Čitalnica ČUK 

Za življenje 
delavnica oživljanja v izvedbi Društva  
študentov medicine Maribor 
 
Torek, 20. oktober 
12.00, Učilnica Brede Filo 

S klikom do znanja: Repozitorij UKM 
predstavitev nove storitve 
 
Ponedeljek, 26. oktober 
17.00, Glazerjeva dvorana 

Izložbe založbe: Litera 
predstavitev založbe in donacija knjig  
založbe knjižnici 
 
Četrtek, 29. oktober 
19.00, Čitalnica ČUK 

Šahovski turnir 
      šahovska prireditev 

 
 
 
 
 



 
 

IZPOSTAVLJAMO 
 
 

Skupaj: brezdomni, literati in 
knjižničarji berejo poezijo 
 

Dogodek, katerega namen je pokazati na 
raznolikost kroga uporabnikov univerzitetne 
knjižnice in spodbujati občutek za sobivanje  
in empatijo, je namenjen vsem – 
brezdomnim, študentom in drugim 
uporabnikom. Literarni dogodek, na katerem 
bodo poezijo po  lastnem izboru skupaj brali 
brezdomni, literati in zaposleni Univerzitetne 
knjižnice Maribor, pripravljamo v sodelovanju 
z Nadškofijsko Karitas Maribor. 
9. oktober, 12.00, Avla 
 
 

Recept za genialnost 
 

Osrednje predavanje letošnjega Študentskega 
oktobra bo predavanje prof. dr. Sama Kralja, 
fizika iz FNM UM. Predaval bo o tem, da je 
skoraj vsak človek ob rojstvu potencialni 
»genij«, svoj potencial pa lahko razvije s 
primernimi aktivnostmi in delom. Prof. Kralj 
bo predstavil, kako »beremo« možganske 
aktivnosti ter kakšne so perspektive in 
trenutno stanje na tem področju.  
12. oktober, 17.00, Avla 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tržnica pod arkadami 
 

Ponudba odpisanih knjig iz fonda Univerzitetne 
knjižnice Maribor po simboličnih cenah je eden 
od najbolj prepoznavnih tradicionalnih dogodkov 
Študentskega oktobra v UKM. Tudi letos bodo na 
stojnicah pred knjižnico na voljo tako odpisane 
knjige kot možnost pogovora s knjižničarkami in 
knjižničarji UKM. 
13.–15. oktober, 11.00–17.00, pred UKM 
 
 

Za življenje 
 

Društvo študentov medicine in sodelujoči v 
projektu Za življenje organizirajo praktično 
delavnico oživljanja in prve pomoči. Projekt  
ob dnevu srčnega zastoja poteka pod okriljem 
Slovenskega reanimacijskega sveta, njegov 
namen pa je ozaveščanje o pomenu takojšnjega 
oživljanja in praktično predajanje znanj temeljnih 
postopkov oživljanja najširši javnosti.  
16. oktober, 10.00, Čitalnica ČUK 
 

 
 

S klikom do znanja: Repozitorij UKM 
 

Z novim študijskim letom Univerzitetna knjižnica 
Maribor vzpostavlja elektronski repozitorij. V 
njem bo uporabnikom v elektronski obliki 
dostopen izbor najdragocenejših rokopisov in 
tiskov iz zakladnice knjižnice, vsi letniki časnika 
Marburger Zeitung, prvega mariborskega 
tiskanega časnika, ki je izhajal med letoma 1862 
in 1945 ter nekateri drugi digitalizirani viri iz 
fonda UKM.  
20. oktober, 12.00, Učilnica Brede Filo 

 
 

Izložbe založbe: Litera 
 

Založba Litera predstavlja svojo knjižno 
produkcijo zadnjih let, ki obsega tako literarne 
kot neliterarne naslove. Predstavitev bodo 
spremljala literarna branja Literinih avtorjev. Ob 
predstavitvi založbe bosta založba in ŠOUM 
Univerzitetni knjižnici Maribor predala donacijo 
knjig iz Literine večletne založniške produkcije.  
26. oktober, 17.00, Glazerjeva dvorana 
 
 

Šahovski turnir 
 

Študentski oktober bo letos zaključil šahovski 
turnir, namenjen vsem uporabnikom. K urjenju 
možganov in načrtovanju potez skozi staro igro 
na črno beli plošči ste vabljeni vsi uporabniki.  
29. oktober, 19.00, Čitalnica ČUK 

 

 


