
 

SIMPOZIJ  

POSEBNE KNJIGE – POSEBNE ZGODBE 

 

sreda, 5. april 2023 
MKL, Knjižnica Otona Župančiča  

Kersnikova 2, Ljubljana, dvorana v 3. nadstropju 
 

Program 

8.00-8.15 Registracija udeležencev 
 

8.15-8.30 mag. Teja Zorko, direktorica MKL: Uvodni pozdrav 
 

8.30-10.00 dr. Tina Bilban, Slovenska sekcija IBBY: Poslanica ob 2. aprilu  

dr. Aksinja Kermauner, tiflopedagoginja in pisateljica: Srce in roke za posebne otroke 

Igor Plohl, pisatelj: Lev Rogi se predstavi 
 

10.00-10.30 Odmor 
 

10.30-12.15 Ida Mlakar Črnič in mag. Darja Lavrenčič Vrabec, MKL, Pionirska:  

Bralnospodbujevalna akcija ob 2. aprilu 

dr. Marija Anderluh, predstojnica Službe za otroško psihiatrijo, Pediatrična klinika Ljubljana: 

Kako podpirati odpornost in čustveno stabilnost otrok v izzivov polnih časih 
 

12.15-13.00 Odmor  
 

13.00-14.30 Majda Mramor, specialistka klinične psihologije, družinska terapevtka:  

Čustva, čustva ... s knjigami do njih 

Vinko Möderndorfer, pisatelj: Mladinski roman – zabava ali sporočilo? 

Juana Cortés Amunarriz, pisateljica: O uspehu in neuspehu v šoli in življenju (video 

predstavitev) 

 
 

Simpozij povezuje mag. Darja Lavrenčič Vrabec. 

Izbrani referati bodo objavljeni v reviji Otrok in knjiga. 

 
 

Dogodek je del projekta bralne kulture, ki ga sofinancira Javna agencija za knjigo Republike Slovenije. 



 
PRIJAVNICA 

 
 

Simpozij: POSEBNE KNJIGE – POSEBNE ZGODBE 
 
 
PODATKI O UDELEŽENCU/KI 

Ime in priimek:            

Delo, ki ga opravljate:            

 

Študent: da  ne 
 

El. naslov:             

 

Dovoljujem uporabo svojih osebnih podatkov pri vodenju evidenc in obdelavi podatkov za potrebe MKL, in sicer v 

skladu z veljavnimi predpisi s področja varovanja osebnih podatkov1. 

 

PLAČNIK KOTIZACIJE 

a) organizacija 

b) udeleženec 

Naziv, naslov in poštna št. plačnika:         

              

            

Davčni zavezanec:  da ne davčna št.:       

 

Datum:       Žig in podpis: 

 
 

Sprejemamo samo popolno izpolnjene prijavnice, na podlagi katerih vam bomo izstavili račun za plačilo kotizacije. 
__________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
Prijavnico pošljite najkasneje 7 dni pred pričetkom simpozija na naslov: 
Mestna knjižnica Ljubljana, Pionirska – kompetenčni center za mladinsko književnost in knjižničarstvo, 
Kersnikova 2, 1000 Ljubljana 
ali na elektronski naslov: pionirska@mklj.si 
 
Odpoved udeležbe upoštevamo najkasneje tri dni pred simpozijem. 
Informacije: 01 308 51 61 

 
 

Kotizacija znaša 50,00 €/osebo (za študente: 10,00 €/osebo). 

 

                                                           
1 Do morebitnega preklica soglasja torej izrecno, prostovoljno, brezpogojno in jasno dovoljujem, da MKL obdeluje moje osebne 

podatke, za namen sodelovanja/udeležbe na simpoziju. Soglasje je pogoj za udeležbo na simpoziju. Morebitni preklic soglasja lahko 

pošljem na kontaktne podatke MKL, ki so opredeljeni v Pravilih varstva in obdelave osebnih podatkov na podlagi privolitve 

posameznika (v nadaljevanju pravila). S preklicem soglasja bomo v MKL brisali podatke o vaši udeležbi na simpoziju oziroma se 

simpozija ne boste mogli udeležiti.  

S privolitvijo jamčim, da sem seznanjen s svojimi pravicami in obveznosti, ki so določeni v pravilih, objavljenih tudi na naslovu 

https://www.mklj.si/o-nas/pravilniki. 

mailto:pionirska@mklj.si
https://www.mklj.si/o-nas/pravilniki

