KOROŠKA OSREDNJA KNJIŽNICA DR. FRANCA SUŠNIKA

ZVEZA BIBLIOTEKARSKIH DRUŠTEV SLOVENIJE

SEKCIJA ZA POTUJOČE KNJIŽNICE

Vabilo
na

16. strokovno posvetovanje

»Pomen potujočih knjižnic v sistemu splošnih knjižnic«
(Ravne na Koroškem, 18.-19. junij 2010)

Petek, 18. junij 2010
9.00 – 10.00
10.00 –

Prihod in registracija gostov (knjižica)
Slavnostna otvoritev, park

11.00 – 13.00 Strokovni del - referati
11.00 – 12.00 Tjaša Mrgole Jukič: Potujoče knjižnice in statistika v letu 2009
Mag. Gorazd Vodeb: Pomen potujočih knjižnic v sistemu splošnih knjižnic
12.00 – 12.15 odmor
12.15 – 13.00 Miran Treplak: predstavitev zemljevida bibliobusnih postajališč v RS
Nika Pugelj: Iz sanj v resničnost in nazaj
13.00
zaključek
10.20 – 14.00 Spremljevalni program – park
10.15 – Čarodej Jani
11.00 – Koroška ima talent: Primož Suhodolčan
11.00 – Knjižna paberkovanja
12.00 – Ko zgodba oživi: Solzice in Leander Fužir
Ogledi bibliobusov
10.00 – 14.00 hkrati bodo potekale delavnice:
 likovno ustvarjanje (DU Ravne)
 stojnice v parku
 razstava v izposoji
 grajski »duhovi« med obiskovalci
14.00 zaključek spremljevalnega programa

16.00 – Ogled knjižnice, muzeja in parka (za udeležence strokovnega posvetovanja)
20.00 – Večerja in družabni večer (Hotel Korošica)

Sobota, 19. junij 2010
8.30 – 9.00 Sestanek vseh članov sekcije za potujoče knjižnice pri ZBDS
9.30 –
9.30 –
9.30 –

Predstavitev bibliobusov : Maribor, Ajdovščina, Postojna, Domžale - Radlje ob Dravi
Predstavitev bibliobusov: Murska Sobota, Ptuj, Tržič - Dravograd
Predstavitev bibliobusov : Koper, Ljubljana, Tolmin - Slovenj Gradec

12.00 – 12.30 Predstavitev vseh bibliobusov v Velenju

ZVEZA BIBLIOTEKARSKIH DRUŠTEV SLOVENIJE
Sekcija za potujoče knjižnice

Strokovno posvetovanje
»Pomen potujočih knjižnic v sistemu splošnih knjižnic«
(Ravne na Koroškem, 18.-19. junij 2010)

PRIJAVNICA
Udeleženec/ka:
Ime in priimek: ___________________________________________________________________
Kontaktni naslov (e-pošta): __________________________________________________________
Član/ica društva bibliotekarjev (katerega): _____________________________________________
Zaposlitev (naziv in kraj ustanove, upokojenec/študent): __________________________________
__________________________________________________________________________________________

Plačnik kotizacije*:
Uradni naziv plačnika: ______________________________________________________________ _
__________________________________________________________________________________________

Naslov plačnika (poštna številka, kraj): ________________________________________________
Tel.:_______________________________ Fax: _________________________________________
E-pošta plačnika: __________________________________________________________________
Davčna številka: ____________________ Zavezanec za DDV (ustrezno obkroži):

da

ne

Dovoljujem uporabo osebnih podatkov pri vodenju evidenc in obdelavi podatkov za potrebe
strokovnega posvetovanja, in sicer v skladu z zakonodajo s področja varovanja osebnih podatkov.
Podpis udeleženca/ke:

Podpis odgovorne osebe:
Žig

___________________________

__________________________

Datum: ____________________
Na podlagi prejete prijavnice vam bomo izstavili račun.

PRIJAVA
Prijave udeležbe na posvetovanju sprejemamo najkasneje do 10. junija 2010. Vljudno vas prosimo, da
nam izpolnjeno prijavnico pošljete na naslov: Tjaša Mrgole Jukič, Knjižnica Ivana Potrča Ptuj,
Prešernova 33-35, 2250 Ptuj. Zadnji rok za pisno odjavo udeležbe je 15. junij 2010, za kar zaračunamo
administrativne stroške v višini 10 % stroškov kotizacije. V primeru nepravočasne odjave ali neudeležbe
kotizacije ne vračamo oziroma jo zaračunamo v celoti.

KOTIZACIJA
Kotizacija znaša 40 EUR in vključuje: organizacijo posvetovanja, udeležbo na strokovnem delu
posvetovanja, večerjo in prigrizke med odmori, gradivo posvetovanja in potrdilo o udeležbi na
strokovnem izobraževanju.
*Udeležba na strokovnem posvetovanju je za člane ZBDS, ki imajo poravnano članarino za
leto 2010, brezplačna in na prijavnici ne izpolnijo rubrike »plačnik kotizacije!
Ob registraciji predložijo veljavno člansko izkaznico ZBDS oziroma potrdilo o plačilu
članarine.

