KIZ – Ogled UKM in sodelovanje v projektu Rastem s knjigo
V četrtek, 6. 10. 2016, smo se še zadnji izmed dijakov udeležili dogodka v okviru knjižničnih
informacijskih znanj (KIZ). V jutranjih urah smo se skupaj odpravili proti univerzitetni knjižnici
v Mariboru. Tja smo odšli z namenom, da bi nam zaposleni v knjižnici bolje predstavili ne le
samo knjižnico, temveč tudi njeno delovanje, kako dostopati do različnih informacij,
natančneje pa so nam tudi predstavili projekt Rastem s knjigo.
Najprej smo si v prostorih avle ogledali razstavo fotografij, prebrskali med revijami, kasneje
pa smo se odpravili v prvo nadstropje, kjer smo se v računalniški učilnici namestili in
prisluhnili predstavitvi same knjižnice.
Izvedeli smo, da UKM deluje v sklopu Univerze v Mariboru, ustanovljena pa je bila leta 1903.
Gradivo v UKM zajema tiskane, drugače izdelane zapise ter elektronske vire (knjige,
publikacije, kasete, CD-je, e-knjige,..). Knjižnica dobi vsaj po dva izvoda vsake knjige, od
katerih enega arhivirajo, drugega pa dajo v posojo uporabnikom. Storitve UKM vključujejo
organiziranje, hranjenje in ohranjanje zapisov, zagotavljajo enostaven dostop do gradiva in
hkrati izobražujejo svoje uporabnike. Knjižnica ima več kot 18.000 aktivnih uporabnikov, ki si
letno izposodijo okoli 400.000 enot gradiva.
Po predstavitvi knjižnice smo si ogledali še knjigoveznico. To se mi je zdelo zelo zanimivo, saj
sem si jo ogledala prvič. Predstavili so nam, kako naredijo nove platnice za trdo vezavo ter za
časopis. Vse izdelujejo ročno, izgledati pa mora enako, kot je izgledal sam original. Zelo
zanimiva razstava o knjigovezništvu je bila v prvem nadstropju.
Predstavili so nam tudi projekt Rastem s knjigo. To je nacionalni projekt, s katerim želijo
nam mladim približati branje, nas spodbuditi, da bi brali čim več. Projekt se je začel izvajati
2006/07, najprej le za osnovnošolce, kasneje tudi za dijake. Vsi sedmošolci in dijaki prvih
letnikov prejmejo svoj izvod knjige. Letos je za dijake prvega letnika bila to knjiga Sanje o
belem štrpedu, avtorice Marjane Moškrič. Ogledali smo si tudi krajši napovednik o sami
knjigi, s čimer me je knjiga zelo pritegnila in jo bom tudi z veseljem prebrala.
Sam dogodek obiska knjižnice se mi je zdel zanimiv ter poučen. Naučili smo se veliko o
knjižnici, kako dostopati do podatkov o gradivih ter še veliko več. Najbolj se mi je zdelo
zanimivo, da imajo v knjižnici tudi Maistrovo zbirko, katero si bom tudi sama z veseljem
ogledala. Všeč mi je bilo, da so nam predstavili tudi projekt Rastem s knjigo, o katerem sama
nisem vedela prav veliko, čeprav sem v njem sodelovala tudi v predhodnih letih.
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