Ciciuhec, beremo z malčki
Izobraževanja v letu 2020/21
Brezplačna izobraževanja so namenjena strokovnim delavcem v vzgojno-izobraževalnih
zavodih (v nadaljevanju vrtci) in staršem. Organiziramo jih za vrtce, ki sodelujejo v bralnospodbujevalnem projektu Mestne knjižnice Ljubljana Ciciuhec, beremo z malčki.

Prijave sprejemamo na:
e-naslovu: ciciuhec@mklj.si
telefonski številki: 01 308 51 08

Naslov:

Predstavitev knjižnih novosti za otroke

Vsebina:

predstavitev knjižnih novosti za otroke ter strokovnih knjig za
vzgojitelje in starše
vzgojitelji, pomočniki vzgojiteljev, starši, mladinski knjižničarji
mag. Tilka Jamnik
60 minut
sobota, 23. januar 2021, od 10.00 do 11.00
Knjižnica Otona Župančiča, Kersnikova ulica 2, Ljubljana

Udeleženci:
Izvaja:
Trajanje:
Datum in lokacija:

Naslov:

Kako poiskati knjige za otroke v predšolskem obdobju?

Vsebina:

predstavitev Priročnika za branje kakovostnih mladinskih knjig ter
primerov dobrih in pomanjkljivih knjig
vzgojitelji, pomočniki vzgojiteljev, starši, mladinski knjižničarji
Kristina Picco
120 minut
sobota, 20. marec 2021 od 11.00 do 12.30
Knjižnica Otona Župančiča, Kersnikova ulica 2, Ljubljana

Udeleženci:
Izvaja:
Trajanje:
Datum in lokacija:

Naslov:

Oblike motiviranja za branje v vrtcu in družinah

Vsebina:

seznanitev z različnimi načini spodbujanja branja pri otrocih, z
različnimi vrstami gradiva, dejavnostmi, ki spodbujajo branje, ter
uporabo literature kot pomoč otrokom v različnih življenjskih
situacijah.
vzgojitelji, pomočniki vzgojiteljev, starši
Ida Mlakar Črnič
60 minut
po dogovoru na lokaciji vrtca
Izvedli bomo največ dve strokovni predavanji. Rezervirate si lahko
termin med decembrom in marcem.

Udeleženci:
Izvaja:
Trajanje:
Datum in lokacija:
Opomba:

O predavateljicah
Tilka Jamnik, prof. francoščine in primerjalne književnosti, magistra bibliotekarstva,
strokovnjakinja na področju mladinske književnosti in branja, 20 let je delala v Pionirski –
centru za mladinsko književnost in knjižničarstvo, kjer še vedno sodeluje pri Priročniku za
branje kakovostnih mladinskih knjig. Je predsednica slovenske sekcije IBBY, podpredsednica
Društva Bralna značka Slovenije – ZPMS, mdr. izvaja bralne delavnice za vse starostne skupine
otrok in za spodbujanje družinskega branja. Redno obiskuje mednarodni sejem otroških knjig v
Bologni in je strokovna sodelavka pri pripravi razstave Bologna po Bologni (s Knjigarno
Konzorcij). Aktivno (z referati) sodeluje na mednarodnih konferencah o branju (IRA) in
kongresih Mednarodne zveze za mladinsko književnost (IBBY).
Ida Mlakar Črnič, predmetna učiteljica slovenščine in primerjalne književnosti, višja
knjižničarka, zaposlena v Mestni knjižnici Ljubljana, Pionirski – centru za mladinsko književnost
in knjižničarstvo, je pravljičarka, bibliopedagoginja in mladinska pisateljica. Od leta 2001 ureja
Priročnik za branje kakovostnih mladinskih knjig. Je članica žirije literarnega natečaja Evropa v
šoli. Sodeluje v časopisnem svetu revij Ciciban in Cicido. Piše za rubriko Skupaj v knjižnico za
Cici Veselo šolo, knjižne sezname za didaktična gradiva programa Kinobalon ter tematske
sezname za oddajo RTV Slovenija Kriškraš. Je avtorica 15 leposlovnih knjig za otroke, nekatere
med njimi so bile nominirane za nagrado Kristine Brenkove za izvirno slovensko slikanico.

Kristina Picco, univerzitetna diplomirana literarna komparativistka (diploma s področja
mladinske književnosti); vodja nacionalnih dejavnosti za mlade v Mestni knjižnici Ljubljana,
Pionirski – centru za mladinsko književnost in knjižničarstvo, dolgoletna strokovna sodelavka
Društva Bralna značka Slovenije – ZPMS (od leta 2011 članica UO). Kot predavateljica sodeluje
na strokovnih srečanjih, simpozijih, pri Priročniku za branje kakovostnih mladinskih knjig
sodeluje od leta 2008, prispeva članke in literarne kritike za Književne liste, revijo Otrok in
knjiga, Buklo itd. Od leta 2012 do 2014 je bila članica žirije za nagrado večernica, od leta 2014
do leta 2015 pa članica žirije za nagrado Kristine Brenkove za izvirno slovensko slikanico.

