
OBVESTILO ZA JAVNOST 
Kulturno izobraževalno društvo KIBLA 
 
MAJ–JUNIJ 2017 
 
Dan brisače - @Multisobota / Minecraft Klub - vabilo domačim razvijalcem video iger - 
Naredi svoj API / Spletne urice Maribor #72 - Milan Ketiš - Gregor Pratneker - javno vodstvo 
po razstavi Žarka Bašeskega - Patricia Piccinini - z okrogle mize o prekariatu v Mariboru 
 
- - - 
 
2. »Dan brisače« v Mariboru – za vse ljubitelje Štoparskega vodnika po Galaksiji 
MMC KIBLA, četrtek, 25. 5. 2017, od 17. do 20. ure. 
 
V Mariboru je "Dan brisače" tradicionalna prireditev, ki bo letos že drugič. Povod zanjo je 
bila ponovna izdaja najbolj priljubljene trilogije v petih delih – serije Štoparski vodnik po 
Galaksiji, ki jo v letih 2014–2015 v prevodu Alojza Kodreta ponatisnila Založba Pivec, še 
več, serijo je izdala tudi v e-knjižni obliki. Da pa bi bila mera polna, so izdali še šesti, v 
slovenščino še neprevedeni del serije, ki ga je po Adamsovi smrti napisal njegov prijatelj Eoin 
Colfer. 
Na tokratnem "Dnevu brisače" se boste lahko družili s prevajalcem Alojzom Kodretom, ki bo 
prišel zakrinkan v nič nehudega slutečega frudi matematičnega fizika, svoje priljubljene 
odlomke iz Štoparca bodo brale ugledne osebnosti, nekatere pa bodo z branjem odlomkov to 
šele postale. 
Serviral se bo tudi pangalaktični grlorez, konzumacija na lastno odgovornost. 
 
Vstop je prost! Tistim, ki jih ta informacija ne bo dosegla, pa bomo omogočil plačilo 
vstopnine. 
 
Založba Pivec pripravlja posebno presenečenje, ni nujno, da bo to pregovorno znana 
dezorganizacija prireditve. 
 
Ne pozabite na brisačo in samo brez panike! 
 
Dan brisače (angleško Towel Day) se praznuje vsako leto 25. maja kot poklon Douglasu 
Adamsu. Spominski dogodek je bil prvič obeležen leta 2001, dva tedna po njegovi smrti 11. 
maja, in se od takrat dalje praznuje vsako leto. Na ta dan pisateljevi privrženci ves dan okrog 
vratu nosijo brisače. Brisača se nanaša na odlomek iz Adamsovega priljubljene serije knjig 
Štoparski vodnik po Galaksiji, v kateri je brisača okarakterizirana kot "približno naj-naj 
koristnejša stvar, ki si jo medzvezdni popotnik lahko omisli". 
 
https://goo.gl/FcZYkF 
 
MMC KIBLA, Ul. kneza Koclja 9, Maribor 
Odprto od ponedeljka do petka, od 9. do 22. ure, v soboto od 16. do 22. ure. 
 
- - - 
 
@MULTISOBOTA in MINECRAFT KLUB 
MMC KIBLA, ob sobotah, od 16. do 18. ure 



sobota, 27. 5. 2017 
 
Sobotno druženje kluba Minecraft in sodobne umetnosti Naše Minecraft dogodivščine 
nadgrajujemo: tokrat bodo zadeve težje, saj bomo igrali v načinu preživetja (survival mode). 
Razen tega pa smo se znašli sredi otočja z nekaj drevesi, zaradi česa bodo igralci primorani 
migrirati na vse strani neba v iskanju surovin. 
 
MMC KIBLA, Ul. kneza Koclja 9, Maribor 
Odprto od ponedeljka do petka, od 9. do 22. ure, v soboto od 16. do 22. ure. 
 
- - - 
 
Videoigre v soboto popoldan 
MMC KIBLA, ob sobotah, od 18. ure naprej 
sobota, 27. 5. 2017 
 
Nadaljujemo igranje iger na velikem platnu, kjer je še vedno poudarek na večigralnosti in 
igrah neodvisnih razvijalcev. Knjižnica iger se redno posodablja in vključuje zelo raznolike 
igre, kjer lahko vsak pride na svoj račun. 
 
Vabimo domače razvijalce iger, da predstavijo svoje izdelke oziroma igre. 
kontakt / prijava: bojan.danko@kibla.org 
 
MMC KIBLA, Ul. kneza Koclja 9, Maribor 
Odprto od ponedeljka do petka, od 9. do 22. ure, v soboto od 16. do 22. ure. 
 
- - - 
 
Naredi svoj API - Spletne urice Maribor #72 
MMC KIBLA, torek, 30. 5. 2017, ob 19.05 
 
Kaj narediš, ko te zanimajo raziskovalci in njihovo stanje v Sloveniji? Preprosto: scrapaš in 
obdelaš množice nestrukturiranih podatkov s pomočjo Pythona in Javascripta - tako kot vsak 
normalen človek. Predavatelj bo predstavil projekt pridobivanja in analize podatkov o 
raziskovalcih v Republiki Sloveniji, računalniške izzive, ki jih tak projekt prinaša in 
zakaj bi javni podatki morali biti tudi javno dostopni. 
Jani Šumak je teolog, pravnik, improvizator. V prostem času tudi razvijalec, navdušen nad big 
data. Rad ima gmote najrazličnejših podatkov, katere ureja in sestavlja v zanimive projekte. 
 
MMC KIBLA, Ul. kneza Koclja 9, Maribor 
Odprto od ponedeljka do petka, od 9. do 22. ure, v soboto od 16. do 22. ure. 
 
- - - razstava KIBLA PORTAL, javno vodstvo 3. junija 
 
Vodstvo po razstavi Aktiviranje receptorjev Žarka Bašeskega 
sobota, 3. 6. 2017, ob 17. uri 
KIBLA PORTAL, Valvasorjeva 40, Maribor 
 
Vljudno vabljeni na vodstvo po razstavi Aktiviranje receptorjev / Activating Receptors v 
soboto, 3. junija ob 17. uri, s kustosom razstave Petrom Tomažem Dobrilo. 



 
Razstava je na ogled v KIBLA PORTALu (Valvasorjeva 40, Maribor) do sobote, 
3. junija. 
 
Vstop je prost. Vljudno vabljeni. 
 
Žarko Bašeski: Aktiviranje receptorjev 
17. 3.–3. 6. 2017 
Fotogalerija: 
https://goo.gl/3y4Ghz 
https://goo.gl/nWYXbt 
 
KIBLA PORTAL, Valvasorjeva 40, Maribor 
Odprto od torka do sobote, od 15. do 19. ure. 
 
- - - razstava KiBela / MMC KIBLA, do 3. junija 
 
Gregor Pratneker: Svetloba, veter in nebo 
5. 5. 2017–3. 6. 2017 
 
Vabljeni na ogled razstave z naslovom Svetloba, veter in nebo slikarja Gregorja Pratnekerja, 
ki ga navdihujejo radosti narave skozi človeško doktrino sočutja, ljubezni in spoštovanja. 
Gregor Pratneker (1973) se je s slikarstvom začel ukvarjati v devetdesetih. Slika izključno v 
tehniki olje na platnu. Živi in ustvarja v Mariboru. 
 
Vstop je prost. 
Na ogled do 3. junija 2017. 
 
Fotogalerija z otvoritve: 
https://goo.gl/Bp7wLi 
 
Prostor za umetnost KiBela / MMC KIBLA, Ul. kneza Koclja 9, Maribor . 
Odprto od ponedeljka do petka, od 9. do 22. ure, v soboto od 16. do 22. ure. 
 
- - - razstava artKIT, do 7. junija 
 
Milan Ketiš: Valovanje umetnine 
16. 5.–7. 6. 2017 
 
Do 7. junija je v razstavnem prostoru artKIT na Glavnem trgu možen ogled razstave umetnika 
mlajše generacije, Milana Ketiša, z naslovom Valovanje umetnine. Umetnik predstavlja izbor 
del iz serij, nastalih v zadnjih petih letih, ki so sicer vsebinsko različne, a jih druži ista 
substanca: valovanje kot gradnik in molekularno vezivo vsega obstoječega. Milan Ketiš 
(1992) živi in ustvarja v Mariboru in Ljubljani. 
 
Fotogalerija z otvoritve: 
https://goo.gl/1WafvA 
 
Razstava je na ogled do 7. junija. 
 



Razstavišče artKIT, Glavni trg 14, Maribor 
torek–petek 10.00–13.00 in 17.00–19.00, sobota 10.00–13.00 
 
 
- - - NAPOVEDUJEMO otvoritev razstave 29. junija 2017 
 
Patricia Piccinini 
Zavest / Consciousness 
otvoritev v četrtek, 29. 6. 2017, ob 19. uri 
javno vodstvo v petek, 30. 6. 2017, ob 17. uri 
KIBLA PORTAL, Valvasorjeva 40, Maribor 
 
V KIBLA PORTALU napovedujemo razstavo fantastičnih skulptur mutiranih človeških in 
živalskih podob, ki jih je ustvarila Patricia Piccinini. Njena dela so v Južni Ameriki pritegnila 
k ogledu milijon obiskovalcev! 
 
Odprtje razstave Patricie Piccinini bo v četrtek, 29. junija 2017, ob 19. uri, na prizorišču 
KIBLA PORTAL, Valvasorjeva 40, Maribor. 
 
Umetnica se bo otvoritve osebno udeležila in dan po otvoritvi izvedla vodstvo po razstavi: v 
petek, 30. junija 2017, ob 17. uri. 
 
Patricia Piccinini sodi v na vrh sodobne umetnosti: razstava njenih del z naslovom 
Consciousness (Zavest) je po podatkih letošnje raziskave (The Art Newspaper) uvrščena 
najvišje med razstavami sodobne umetnosti v letu 2016. 
 
Več: 
http://www.patriciapiccinini.net/ 
https://www.youtube.com/watch?v=RPC_7JahYsM 
 
 
- - - zgodilo se je: 
 
Druga okrogla miza "Skozi oči prekariata" 
Maribor, KIBLA PORTAL, 19. maj 2017 
 
V petek je Maribor gostil drugo okroglo mizo »Skozi oči prekariata«. 
Osnovni cilj, ki smo ga organizatorji zasledovali, je bila osvetlitev prekarnosti s praktičnega 
in strokovnega nivoja. Povabili smo ljudi, ki se z izzivi negotovega dela srečujejo vsak dan. 
Kot samozaposleni v gospodarstvu ali kulturi, oziroma kot vodje organizacij, ki prekarcem 
pomagajo, ko postane breme, ki ga le ti nosijo, preveliko. Povabili smo tudi strokovnjake, ki 
se s prekarnostjo srečujejo pri delu. V stroki, sindikalizmu ali politiki. 
 
V prvem delu okrogle mize je Urška Breznik vodila pogovor s Karino Ditz, poklicno voznico 
in članico Sindikata poklicnih voznikov, Barbaro Polajnar, samozaposleno v kulturi, Kristino 
Božič, novinarko, ki je pri Večeru zaposlena za obdobje enega leta, Gorana Lukića, ki vodi 
Delavsko svetovalnico in magistro Marijo Mojco Pungerčar, ki je urednica Novičnika za 
samozaposlene v kulturi. Dotaknili so se konkretnih problemov, pa tudi razmisleka o tem, 
kako bi prekarci, kot pomemben del delavstva, svoje pravice lahko branili. Dejstvo namreč je, 
da jih življenje, delavni ritem in vrednote, ki v njihovem okolju prevladujejo, silijo v odmik in 



posledično osamitev. 
 
V drugem delu okrogle mize so se prekarcem pridružili strokovnjaki. Profesorja dr. Jože 
Mencinger in dr. Rudi Klanjšek, predsednik Konfederacije sindikatov Slovenije Jakob 
Počivavšek in evropski poslanec dr. Igor Šoltes. Profesorja sta probleme osvetlila s strani 
ekonomije in sociologije, Počivavšek je predstavil dosedanja prizadevanja sindikatov za 
to, da bi se pravice prekarno zaposlenih zaščitilo in se s tem dvignilo kakovost njihovih 
življenj, dr. Šoltes pa je vprašanje postavil v pravni kontekst in v širše, evropsko okolje. Ta 
del diskusije je moč pridobil z dinamičnimi replikami, ob katerih se je razvil zanimiv 
pogovor. 
 
Več: 
http://www.spehnakruhu.com/podpora/okrogla-miza-v-mariboru 
 
https://www.facebook.com/events/289085571543829/ 
 
Fotogalerija: 
https://goo.gl/epbAF8 
 
Soorganizatorji: Kulturno izobraževalno društvo KIBLA, Mladinski informacijsko svetovalni 
center Infopeka in Inštitut za študije prekariata (IŠP). 
S podporo Snage d. o. o. Maribor in pod pokroviteljstvom župana MOM. 
Sodelovanje KID KIBLA v sklopu mednarodnega projekta Risk Change (Tvegaj 
spremembo), ki ga sofinancira program Ustvarjalna Evropa. 
 
- - - 
 
KID KIBLA sofinancirajo Ministrstvo za kulturo RS in Mestna občina 
Maribor, projekt RISK CHANGE (2016–2020) sofinancira program Ustvarjalna 
Evropa Evropske Unije. 
 
KID KIBLA je članica M3C (Mreže multimedijskih centrov Slovenije); 
mednarodne platforme X-OP Izmenjava operaterjev in producentov; in Mreže 
centrov raziskovalnih umetnosti (McRU). 
 
http://www.kibla.org/ 
http://www.riskchange.eu/ 
 
 
 
 
 
 


