16. MEĐUNARODNI STRUČNI SKUP
16. mednarodno strokovno srečanje

KNJIŽNICA – SREDIŠTE ZNANJA I ZABAVE
Knjižnica – igrišče znanja in zabave

Ali smo knjižnice dostopne vsakemu posamezniku?

Knjižnica

Ali imamo vpliv na kakovost življenja prebivalcev?
So knjižnice lahko ključne institucije vključujoče
družbe?

odsev inkluzivne družbe

Tema letošnjega mednarodnega strokovnega srečanja je Knjižnica – odsev inkluzivne družbe.
Vabljeni hrvaški in slovenski predavatelji, aktivni strokovnjaki s področij bibliotekarske znanosti, antropologije,
psihologije, pedagogike in drugih znanstvenih disciplin bodo skozi strokovna predavanja ponudili odgovore
na vprašanja, povezana s tematiko inkluzivne kulture, ki je temelj svobodnega pristopa do informacij, učenja,
izobraževanja in družbenega razvoja.
Cilj srečanja: ponuditi smernice za uspešno oblikovanje programov za marginalizirane družbene skupine,
pomagati pri njihovem hitrejšem družbenem vključevanju in obvladovanju, izmenjati ideje ter potrditi status
knjižnic kot univerzalnih inkluzivnih prostorov prihodnosti.
Svoje referate bo predstavilo dvanajst predavateljev iz Hrvaške in Slovenije.
Prijave sprejemamo do torka, 26. oktobra 2021, na povezavi: https://forms.gle/VK57gnXGp5vsGwso6
Srečanje bo potekalo ob finančni podpori Ministrstva za kulturo Republike Hrvaške.
Udeležba na dogodku je brezplačna.
Kontakt:
Vedrana Kovač Vrana, Gradska knjižnica “Ivan Goran Kovačić” Karlovac, e-mail: vedrana@gkka.hr
Maja Ivanež, Knjižnica Mirana Jarca Novo Mesto, e-mail: maja.ivanez@nm.sik.si
Petra Kovič, Knjižnica Mirana Jarca Novo Mesto, e-mail: petra.kovic@nm.sik.si

četvrtak / četrtek 28. 10. 2021.
virtualno, videokonferenčna platforma Zoom

PROGRAM
9:00 - 9:15

Prijava

9:15 - 9:30		

Pozdravni nagovori

Moderatorke

Petra Kovič, Maja Ivanež, Vedrana Kovač Vrana

9:30 - 10:00

dr. sc. Filip Škiljan, Institut za migracije i narodnosti Zagreb:

			

”Hrvatsko-slovenski odnosi u kontekstu migracija”

10:00 - 10:30

dr. Jernej Mlekuž, Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije na ZRC SAZU:

			“Sublimirati, demolirati, vključiti, izključiti...? Nekateri izzivi vključujoče družbe in migracij”
10:30 - 11:00

Sanja Lautenbach-Huzjak, Tihana Rašeta, Marijana Spevec Sinković, Knjižnice grada

			

Zagreba: “Inkluzivne knjižnične usluge u Knjižnici Dugave”

11:00 - 11:15

Razprava

11:15 - 11:45

Odmor

11:45 - 12:15

Tina Cigler, Snježana Blagojević, Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto:

			“Vključevanje priseljencev iz drugih kulturnih okolij - primer prakse”
12:15 - 12:45

Milojka Skokandić, Izabel Skokandić, Gradska knjižnica “Ivan Vidali” Korčula:

			

“Erasmus+ projekt Migrate to Library”

12:45 - 13:15

Silvija Štraus, Mestna knjižnica Ljubljana:

			

“Knjižnica kot večkulturni prostor neformalnega učenja in druženja za otroke,

			

mlade in družine”

13:15 - 13:30

Razprava

13:30 - 14:00

Anita Malkoč Bišćan, Gradska knjižnica “Ivan Goran Kovačić” Karlovac:

			

“Erasmus+ projekt Inkluzijom ostvarimo potencijale knjižnica”

14:00 - 14:30

dr. Alenka Kavčič Čolić, Milena Bon, Narodna in univerzitetna knjižnica Ljubljana:

			“Finančna pismenost v splošnih knjižnicah za ciljno skupino 55+ - projekt Finlit”
14:30 - 14:45

Razprava in zaključek

