BIOLOGIJA V PRAKSI

ZAKAJ NA BIOLOŠKI RAZISKOVALNI TABOR?
Ste se kdaj vprašali, kaj boste lahko na 'stara leta', ob dolgih zimskih nočeh pripovedovali vnukom na temo študijskih let biologije? Seveda pod pogojem, da crkne televizor, vsi
mobiteli, 'Gameboy-i' in njih bodoči analogi, pa vsi računalniki v hiši in bodo zategadelj pamži pač primorani prenašati vaša modrovanja? Prva izbira na zgoraj omenjeno temo so seveda
zimzelene zgodbe o taaaako težkih izpitih,
kot jih danes ni več, oziroma o zoprnih
profesorjih in zafrustriranih asistentih, kot
bodo seveda obstajali večno. No druga, za
slušatelje veliko bolj dopadljiva možnost,
pa je povedati kakšno malce bolj
življenjsko štorijo ali dve iz biološkega
terena. Ker pa biološkega terenskega dela
tekom študija vsaj v nekaterih blokih ni
ravno v izobilju (a tudi ko je, je le-to
praviloma
vezano
na
neizprosen
pedagoški proces), vam tako ostanejo
zgodbe iz kakšnega raziskovalnega tabora.
Seveda, če ste se katerega udeležili...
In zakaj naj bi zgodbe, povezane z Raziskovalnimi tabori študentov biologije (RTŠB)
ali drugimi podobnimi prireditvami v režiji DŠB-ja (ali njemu slične organizacije), še na stara
leta vzbujale prijetne spomine na študijska leta biologije? Recimo, da že zaradi dejstva, da kot
'vrli' biolog vsaj malce bolje spoznaš določeno živalsko ali rastlinsko skupino, ter kakšen biološki pristop in metodo. Poleg tega, da v času študija žal ni predvidenega časa za podrobnejše
spoznavanje določene skupine organizmov, je relativna količina pridobljenega znanja na taborih, zlasti ob prvih nekaj udeležbah, izjemno velika in že zaradi prostovoljne prisotnosti na
taboru in temu primernega delovnega vzdušja povsem neprimerljiva s pridobljenim znanjem
tekom študija. V zadnjih petnajstih letih tako RTŠB-ji s svojim kontinuiranim delovanjem
primerno dopolnjujejo študij biologije in zagotavljajo vsakemu bodočemu biologu še kako
potrebno širino pogleda na osnovne biološke teme. Ob tem pa se je mnogim udeležencem,
med katere prištevam tudi sebe, ravno tekom taborov izkristalizirala smotrnost in namen
nekaterih predmetov tekom študija.
Poleg spoznavanja z 'vsem živim', med katerimi bi morda skromno omenil tudi spoznanje udeležencev, da smo tudi pedagoški delavci lahko ljudje in (pa naj ne useka takoj strela
vame) znamo biti čisto človeški, je vsakemu udeležencu nedvomno zagotovljen dvig na
cehovski lestvici. Pri tem gre lahko zgolj za dejstvo, da ga kakšen od asistentov ali docentov
deset dni srečuje praktično vsak dan in si tako hote ali nehote zapomni njegov obraz, hkrati pa
tudi udeleženci spoznajo različna področja delovanja delavcev na oddelku. Z udeležbo na
taboru pa posameznik pridobi tudi na veljavi in ugledu predvsem med kolegi njegove starosti.
Tekom tabora mu je namreč zagotovljen stik z zadostnim številom 'kunštnih' latinskih imen, s
katerimi lahko nato 'briljira' pred 'nevednimi' kolegi, ki so ostali doma ali šli v tem času na
'ne-biološki' dopust. Poleg tega udeležba na taboru posameznika nedvomno kali in utrjuje.
Sobivanje z istimi ljudmi v enako neprijetnih pogojih več kot teden sčasoma nedvomno dvigne posameznikov tolerančni prag na različne moteče dejavnike, kot so dehidracija, neprestano
izgubljanje po terenu, dolgotrajna izpostavljenost soncu, strah pred temo, smrčanje in vrsto
pred edinim tušem (če ta seveda obstaja in deluje).
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Med pomembne prednosti taborov prištevam tudi dejstvo, da se v primerjavi z vajami
in predavanji šele na njih resnično potrdi malce zlajnan pedagoški rek, ki pravi, da 'neumnih
vprašanj ni'. Ker je neobvezna udeležba že sama po sebi malce bolj zanimiva in zato posledično vzpodbuja poglobljeno zanimanje. Poleg tega pa nabor mentorjev, ki so (z redkimi izjemami) iz študentskih vrst, bistveno zmanjša morebitne zadržke pred postavljanjem 'čudnih
vprašanj'.
Znano je, da spoznavanje novih ljudi
bogati in notranje izpolnjuje človeka, a če
damo moraliziranje malce na stran, lahko
dejansko spoznavanje (zlati študentov višjih
letnikov) na taborih močno poveča verjetnost
vašega preživetja v višjih letnikih študija. Že
omenjeni 'izkušeni' kolegi, ki lahko s svojimi
nasveti tipa: 'kje in kako do zapiskov', 'na kaj
se v naslednjem letniku splača »hodit« in kaj
je »čist brez veze«' in z zgodbami z izpitov in
kolokvijev, marsikomu resnično olajšajo
študij. Da rubrike 'trači', 'kdo je kdo v naši
majhni enklavi na Večni poti' in 'bolj ali
manj (ne)znane zgodbe o (po)znanih biologih', ki zagotovo pritegnejo pozornost poslušalstva
in v vseh pogledih razširijo obzorja posameznika, niti ne omenjam...
Biološke tabore v kakršnikoli obliki bi vsekakor priporočal vsem, ki na njih še niste
bili in bi bili radi 'ta pravi biologi'. Vem, da je udeležba na različnih taborih, kot sem že omenil fakultativna, torej prostovoljna in je tako stvar odločitve posameznika, a naj prispevek
oplemenitim še z nekaj odgovori najpogostejšim argumentom proti udeležbi na taborih.
Torej, na tabor ne bi šel ker ...
1. »A zdej bom pa še polet ene in iste ljudi
gledu...«
Žalostno je, da čeprav celo leto gledamo iste
ljudi, navadno prepozno ugotovimo, da jih
pravzaprav sploh ne poznamo. Tako menim,
da se v besedah vsakega spodobnega vodje
tabora, ki se glasijo nekako takole: »Vedite,
da boste šele v znoju svojega obraza ter blatu
in prahu terena, pod neusmiljeno torturo
neizprosnega mentorja spoznali 'ta prave
prjatle'« , velikokrat skriva resnica.
2. »Pa kaj čm tam počet, to je tko al tko sam za sistematike...«
Ravno obratno, sam bi ravno večini 'Molekularcev' in 'Fiziologov' vsaj enkratno udeležbo na
taboru predpisal na recept, saj bodo, za razliko od študentov Sistematskega bloka, tekom študija deležni bistveno manj biološkega terenskega dela in s tem nekaterih osnovnih bioloških
prvin. Poleg tega se za diplomiranega univerzitetnega biologa nekako spodobi, da loči hrošča
od stenice in dob od kostanja ter, da kljub mojstrskemu vihtenju pipete ali elektrode vsaj približno (pre)pozna organizem na katerem izvaja svoj poskus tudi v naravnem okolju. Ob tem bi
se morali prav vsi biologi zavedati naše glavne prednosti pred konkurenčnimi študiji (mikrobiologija, biotehnologija in biokemija), in to je, da smo ravno zaradi svoje širine (pa ne tiste

ANTIREPRESOR – časopis Društva študentov biolog ije

B IOLOGIJA V PRAKSI

okoli pasu ali bokov) in poznavanja kompleksnosti bioloških procesov v okolju edini dejansko usposobljeni za delanje različnih zaključkov na temo živega, kar pa si velikokrat lastijo
predstavniki vseh ostalih strok.
3. »Žužkov (rož, ptičev,...) se bojim oz. so nagravžni«
Lepota je pač v očeh opazovalca. Nikakor tudi ne
mislim, da so pajki in netopirji višek estetike in lepote
za vsakega posameznika. Če pa vam kakšna skupina
organizmov res zbuja izrazito neprijetne občutke je
morda najboljši način, da jih premagate ta, da skupino
malce bolje spoznate in se o njej podučite.
4. »Mene to itak ne zanima...«
V tem primeru je namesto odgovora vsekakor na
mestu vprašanje: Kaj biološkega pa sploh ga zanima? Kdo ve, morda pa pride do spoznanja,
da se je navkljub začetnemu navdušenju odločil za napačen študij, oziroma spoznava, da ga
druge stvari zanimajo mnogo bolj kot biologija. V tem primeru je morda še čas, da se prepiše
na kakšen drug študij in v življenju počne stvari, ki bodo resnično veselile...
No, naj namesto z grožnjo, da nekateri morda
ne sodite na študij b iologije, kot bi nekateri morda
lahko napak razumeli zadnji odgovor, prispevek raje
zaključim s povabilom na enega izmed naslednjih
raziskovalni taborov, kjer boste vse zgoraj naštete
nadstvari lahko doživeli osebno. Prepričan sem, da
vam ne bo vam žal, pa tudi vnuki vam bodo
hvaležni!
Rok Kostanjšek, redni udeleženec bioloških
raziskovalnih taborov

Na taboru lahko vsak uživa po svoje…
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