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PORTAL na Valvasorjevi ulici 40 v Mariboru. KIBLA2LAB je stičišče raziskovalne, produkcijske,
oblikovalske in umetniške dejavnosti. Raziskovalni medijski in interdisciplinarni laboratorij se
opremlja z najsodobnejšo tehnologijo za 3D skeniranje, fotogrametrijo, XR opremo za vizualizacije
navidezne, obogatene, mešane in razširjene resničnosti, interaktivne namestitve in volumetrični film.
Ponuja znanja specifičnih in celostnih oblikovanj. Razvija od zamisli in zasnove do modeliranja,
prototipiranja in optimiziranja v virtualnem in tudi v materialnem okolju.KIBLA2LAB z ustvarjalnimi
pristopi in s povezovanjem umetnosti in znanosti z gospodarstvom osmišlja nove poti prezentacije
snovne in nesnovne kulturne in naravne dediščine s sodobnimi tehnologijami.RUKRUK je mreža
raziskovalnih centrov umetnosti in kulture na presečišču sodobnih tehnologij, znanosti in
gospodarstva. V tem interdisciplinarnem vozlišču se razvijajo inovativni produkti in storitve za mehko
in humano tehnologijo prihodnosti. Cilj RUK je integracija umetnosti in kulture v znanstvene in
tehnološke raziskave, razvoj in inovacije, digitalizacijo, podjetništvo, usposabljanje in izobraževanje.
Mreža centrov RUK je sestavljena modularno iz treh lokalno-regionalno-nacionalno-mednarodno
umeščenih platform DDT, PiNA in KIBLA. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska
unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.Posestvo MeranovoNa Meranovem danes
nadaljujejo tradicijo vinogradništva in vinarstva v okviru posestva, s katerim upravlja Univerzitetni
kmetijski center Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru. Na teh razgibanih
podpohorskih legah, ki jim dajejo posebno noto pohorski gozdovi, pridelujejo, negujejo in tržijo pester
izbor kakovostnih in vrhunskih vin. Vsa vina so pridelana po najnovejših smernicah sodobne
pridelave in jih prodajajo pod blagovno znamko Meranovo. Prejela so že številna priznanja in
nagrade. Meranovo je danes center za raziskave v vinogradništvu in vinarstvo. Posebej velja omeniti
gensko banko, ki vsebuje več kot 400 sort različnih trt.Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede
Univerze v MariboruNa Fakulteti za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru se
posvečajo raziskovanju, izobraževanju in prenosu znanja v prakso za potrebe kmetijstva, živilsko
predelovalne industrije in panog povezanih s kmetijstvom. Soustvarjajo javno mnenje in aktivno
politiko v skrbi za prehransko varnost, samooskrbo z naravi in okolju prijazno lokalno pridelano
hrano, ohranjanje obdelanih kmetijskih zemljišč, povečevanje biotske raznovrstnosti, zmanjševanje
emisij toplogrednih plinov in drugih onesnaževal v okolje. Njihovo poslanstvo temelji na iskrenosti,
radovednosti, ustvarjalnosti, svobodi duha, sodelovanju in izmenjavi spoznanega ter skrbi za človeka
in trajnostnem razvoju, bogatenju zakladnice znanja, dviganju ravni zavedanja, krepitvi humanističnih
vrednot, kulturi dialoga, kakovosti bivanja in globalni pravičnosti.


