VREDNOTENJE KNJIŽEVNOSTI V KNJIŽNICAH IN RAZVOJ BRALNE KULTURE II.
Strokovna izpopolnjevanja za portal Dobreknjige.si

5. literarni torek: (Spletni) bralni klubi
24. oktober 2017, Mestna knjižnica Ljubljana, Knjižnica Zalog, dvorana
(Agrokombinatska 2, 1000 Ljubljana)
9.00–10.30
Tilka Jamnik: "Brati pomeni početi podvige." (Tone Pavček)
Tilka Jamnik, mag. bibliotekarstva, prejemnica Čopove diplome, promotorka
(mladinske) književnosti in branja, je goreča zagovornica kakovostnih knjig in
vseživljenjskega branja. Opozorila bo na bistvene značilnosti različnih oblik promocije
literature in motiviranja za branje, predvsem v državah z višje razvito bralno kulturo. V
drugem delu bo izvedla bralno srečanje ob knjigi.

10.30–10.45

Odmor

10.45–12.15
Lenart J. Kučić: Upravljanje spletnih knjižnih klubov, primer podkastov na mreži
Marsowci
Novinar in kolumnist Lenart J. Kučić bo z nami delil svoje izkušnje s spletnimi bralnimi
klubi – v podkastu Membranje (del mreže podkastov Marsowci) skupaj z Darjo Potočan
predstavljata avtorje in se z različnimi gosti pogovarjata o prebranem. Avtor se bo v
predavanju osredotočil predvsem na to, kako s spletnim bralnim klubom začeti, katere
so pogoste napake in pričakovanja. Nadalje pa o tem, kako vztrajati, ko se zdi, da se
nikamor ne premakne in kako razvijati, ko se pokažejo prvi rezultati.

12.15–12.45

Odmor s prigrizkom

12.45–14.15
Dr. Manca Košir: Dobre knjige nas berejo
Pogovarjali se bomo z Manco Košir – zaupala nam je: »Moram priznati: zelooo nerada
predavam. Rada se pa pogovarjam. Če bi ob meni sedela ena od vaju dveh ali pa
kar obe in me spraševala, bi gotovo povedala veliko koristnega. Pa še iz publike bi me
lahko spraševali, iz mene bi potem kar letelo.« J Ključne besede, okrog katerih bo
tekel pogovor: bralni klubi, graditev skupnosti, osebnostna rast
Če želite, da v nabor ključnih besed našega pogovora vključimo še katero, vas
vabimo, da nam vaše predloge pošljete na mail dobreknjige.si@kp.sik.si. Že vnaprej
hvala za sodelovanje – tako bomo zagotovo izvedeli največ, oziroma vse, kar nas
zanima in kar bi nam lahko prišlo prav pri našem delu.

14.15–14.30

Odmor

14.30–16.00
Mag. Branka Bizjak Zabukovec: Branje in družbena omrežja
Sodobno odvisnost od mobilnih naprav in potrebo po neprestani povezanosti s
spletom lahko obrnemo tudi branju v prid! Če potencialni bralci vse več časa preživijo
na družbenih omrežjih, tam iščejo informacije in se družijo s prijatelji, jim prav tam lahko
ponudimo tudi dobre knjige in nasvete, kaj brati.

PRIJAVA
Prijavnico pošljite po elektronski pošti na dobreknjige.si@kp.sik.si ali na naslov
Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 4, 5000
Nova Gorica, najkasneje 7 dni pred pričetkom izobraževanja oz. do zapolnitve
mest. Dodatne informacije: dobreknjige.si@kp.sik.si ali tel. 030 376 242.

PRIJAVNICA
Prijavljam udeležbo na 5. literarni torek, 24. 10. 2017
(kotizacija: vnašalci 20 €, ostali 30 €)
Podatki o udeležencu izobraževanj(a):
Ime in priimek: ______________________________________________________
El. naslov: ___________________________________________________________
Vnašalec na portal Dobreknjige.si (obkroži): a) DA
b)NE
Dovoljujem uporabo svojih osebnih podatkov pri vodenju evidenc in obdelavi podatkov za
potrebe portala DOBREKNJIGE.SI, in sicer v skladu z veljavnimi predpisi s področja varovanja
osebnih podatkov.

Kotizacija
Plačnik kotizacije (obkroži):

a) organizacija

b) udeleženec

Naziv, naslov in poštna št. plačnika:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Davčna številka plačnika kotizacije: _______________________________________
Davčni zavezanec (obkroži): a) da
b) ne
Podpis udeleženca:

Podpis odgovorne osebe:

Žig:

Datum:

Prijavnico pošljite po elektronski pošti na: dobreknjige.si@kp.sik.si ali po klasični pošti na naslov
Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 4, 5000 Nova Gorica,
najkasneje 7 dni pred pričetkom izobraževanja oz. do zapolnitve mest.
Prijavnice brez žiga in podpisa odgovorne osebe niso veljavne. Udeleženci oz. njihovi
delodajalci kotizacijo plačajo po prejemu računa na TR:
UJP SI56 01284-6030373153. Če za izostanek nimate opravičljivega razloga, ste dolžni kotizacijo
poravnati v celoti.
Dodatne informacije: dobreknjige.si@kp.sik.si ali 030 376 242.

