Naš mali avto je še premajhen,
da v njem sedeli lahko bi vsi.
Pa jaz na strehi, pa ti na strehi,
pa on na strehi naj sedi …
Iz Ljubljane preko Celja v Maribor
gremo mi,
zato pojdi z nami še ti.

ZBDS-jev DAN ZA STROKOVNA VPRAŠANJA
»Načrtovanje razvoja knjižničarstva v Sloveniji – nekaj tez«
6. junij 2012 (10.00 – 17.00)
Maribor (Kadetnica Maribor, Engelsova 15)

PROGRAM:
10.00 – 10.10

Pozdravni nagovori

10.10 – 10.30

12.10 – 12.20
12.20 – 12.40

Nacionalni program za kulturo – knjižnična dejavnost
Nacionalni svet za knjižnično dejavnost – pregled
delovanja v mandatu 2007-2012
»4th Qualitative and Quantitative Methods in Libraries
International Conference.«
predstavitev konference
Razmislek o možnih smereh razvoja knjižničarstva
v Sloveniji
Strategija razvoja splošnih knjižnic – predstavitev
časovnice dokumenta
»101. Deutscher Bibliothekarartag Bibliotheken - Tore
zur Welt des Wissens«
predstavitev konference
Otvoritev razstave EX-libris v razstavišču knjižnice
Ogled knjižnice in pritličja kadetnice

12.50

Kosilo

13.40 – 14.00

Prostovoljstvo v knjižnicah

10.30 – 10.50
10.50 - 11.10
11.10 – 11.30
11.30 – 11.50

11.50 – 12.10
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mag. Tatjana Likar
Dragica Turjak
dr. Melita Ambrožič,
mag. Petruša Miholič
mag. Zoran Krstulović
Vesna Horžen,
mag. Barbara Kovář
Igor Zemljič
Mirko Nidorfer
Mirko Nidorfer
(ca. 5 minut hoje),
fotografiranje
Marjan Gujtman

15.20 – 15.40

8. ICSL – međunarodni susreti bibliotekara slavista
Bibliotekarstvo. Ljudska prava. Aktivizam
predstavitev konference
Svetovalno delo v območnih knjižnicah
Odličnost študentov bibliotekarstva na študijski praksi
– rezultati ankete med mentorji
24. Proljetna škola školskih knjižničara
predstavitev konference
Novosti v terminologiji

15.40 – 16.10

35 dni »v živo« COBISS 3/Katalogizacija

16.10 – 16.30

Izposoja e-knjig v Knjižnici Koper
Zakaj delati z nami in ne raje sami?
Zaključek

14.00 – 14.20
14.20 – 14.40
14.40 - 15.00
15.00 – 15.20

16.30 - 16.50
16.50 – 17.00

Violetta Bottazzo
Milena Bon
dr. Primož Južnič
Mirjam Klavž Dolinar,
Maja Logar
Ivan Kanič
Irena Sešek
mag. Špela Razpotnik
Luana Malec
mag. Sabina Fras Popović

Kombinacijo strokovnih, osebnih pogledov in predstavitev zanimivih strokovnih mednarodnih
konferenc bo usmerjal Ivan Kanič.
Avtobusni prevoz bo organiziran, če se bo zanj odločilo vsaj 35 udeležencev. Razmišljajte učinkovito
(na avtobusu je število udeležencev v strokovni debati večje) in v duhu super zakona o varčevanju.
Odhod iz Ljubljane je ob 7. uri, nato postanek v Celju (okoli 8.00, točno uro in kraj postajališča
sporočimo naknadno) in pravočasen prihod v Maribor.
Po strokovnem dogodku sledi prevzem potrdil o udeležbi (16.50 – 17.30). Potrdil ne bomo pošiljali po
pošti.
Prijave na dogodek sprejemamo samo do 1. junija, kasneje prijava ne bo več mogoča.

Ekipa ZBDS
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