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8. šahovski turnir UKM
Šahovski turnir UKM je postal tradicionalna prireditev, ki smo jo izvedli že
osmič zapored. Prvi šahovski turnirji so bili izvedeni v sklopu projekta Noč
raziskovalcev, nato je sledilo leto premora, od leta 2015 pa s Šahovskim
turnirjem UKM zaključujemo Študentski oktober v UKM. Ta je letos ob
šahovskem turnirju brucom, študentom in drugim obiskovalcem ponudil še
tradicionalno Tržnico pod arkadami, predavanje dr. Matjaža Perca »Lepota v
umetnosti skozi oči fizike«, odprtje novega usmerjevalnega sistema UKM in
koncert, ki ga UKM vsako leto pripravi v sodelovanju z ŠOUM. Letos sta bila
literarno-glasbena gosta Ditka in Feri Lainšček.

N

amen šahovskega turnirja je
popularizirati to miselno zahtevno
igro, predvsem pa vsako leto predstaviti
ob tem tudi delček naše specializirane
knjižnične dediščine. Naši šahovski turnirji
so zato vselej obogateni s priložnostnimi
razstavami in strokovnimi predavanji.
Skozi leta smo tako predstavili našo
šahovsko dediščino na plakatih, razstavili
originalne karikature znanih šahistov
umetnika Remigija Bratoža, razstavili del
redke šahovske literature, ki jo hranimo,
letos pa smo predstavili delček iz bogate
šahovske zapuščine dr. Milana Vidmarja
starejšega, ki jo hrani UKM. Udeleženci
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so si z zanimanjem ogledovali šahovske
partije, ki jih je zapisal Milan Vidmar
starejši.
Šahovski turnir UKM vedno popestrimo
tudi s predavanji zgodovinarja in šahista
Darka Špelca. V prvem predavanju nam
je predstavil zgodovinski razvoj šaha, lani
smo spoznali humor v šahu, letos pa se je
posvetil prikazu življenja in dela Milana
Vidmar st. in njegove družine, pri čemer
seveda ni mogel mimo Vidmarjevega
vpliva na razvoj šaha v slovenskem
prostoru. Ob tem pa je bil Milan Vidmar st.
tudi zavedni Slovenec, raziskovalec, dekan
in celo predstojnik SAZU.
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Veseli nas, da se je pod budnim očesom
mednarodnega šahovskega sodnika Branka
Vadlje, ki z nami sodeluje vse od prvega
turnirja, v šahiranju med seboj pomerilo
kar 42 igralcev. Lahko se pohvalimo,
da je Šahovski turnir UKM po številu
udeležencev eden večjih v mariborskem
prostoru. Prerasel je v medgeneracijsko in
mednarodno prireditev, saj se ga vsako leto
udeleži veliko igralcev različnih starosti in
narodnosti. Tako so se ga letos udeležili
igralci starosti od 7 do 80 let iz kar šestih
različnih držav: Slovenije, Hrvaške, Bosne
in Hercegovine, Severne Makedonije,
Rusije in Francije.
Napoved turnirja in rezultati so objavljeni
tudi na spletni strani Šahovske zveze
Slovenije. Zmagovalcem podarimo knjižne
nagrade in plakete, zmagovalčevo ime pa
je seveda dodano tudi na prehodni pokal
turnirja, ki ga hrani UKM.

