»Želeti, hoteti, vedeti, narediti!«
strokovno usposabljanje za kandidate za funkcije
v Zvezi bibliotekarskih društev Slovenije
12.-13. september 2013
Pohorje, hotel Bellevue
(http://www.termemb.si/si/lokacija)

Program strokovnega usposabljanja je namenjen vsem knjižničnim delavcem, članom bibliotekarskih
društev, ki razmišljajo o kandidaturi za posamezne funkcije v okviru Zveze bibliotekarskih društev
Slovenije in regionalnih bibliotekarskih društev.
Pri izvajanju programa strokovnega društva vedno bolj ugotavljamo, da je pozitivna naravnanost in
pripadnost stroki predpogoj za dobro izpeljan projekt, za učinkovito in uspešno delo pa potrebujemo
potrebne informacije ter znanje kako in kaj. Veliko stvari se res najučinkoviteje naučimo, ko smo
vrženi v vodo in pričnemo plavati, ampak včasih smo veseli tudi rokavčkov ali plavalnega obročka, ki
nas dvigne toliko nad vodo, da lahko zadihamo. Dobre družbe pa se sploh ne branimo.
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije je pomemben strokovni akter, ki odgovorno opravlja svoje
naloge in uresničuje zadano poslanstvo, vendar tega ne more početi brez ekipe zavednih in
odgovornih članov, ki misli in ideje uresničijo. V novem mandatnem obdobju bodo vsi kandidati
prevzeli funkcije za štiriletno obdobje. Kljub temu, da čas zelo hitro mine, pa se lahko štiri leta zelo
počasi kotalijo, če prevzameš funkcijo zgolj zaradi statusa ali točk za napredovanje v višji strokovni
naziv.
Strokovno usposabljanje bo kombinacija frontalnih predavanj kot delavnice, večina tem bo podanih
zelo interaktivno in prav zaradi dinamike dela bomo sprejeli le 40 udeležencev.
Program
četrtek, 12. september 2013
10.00-10.30
10.30-12.00
12.00-13.30
13.30-14.30
14.30-16.00
16.00-17.30

Sprejem udeležencev
Zakaj Bi Delali Sami? Raje delajte z nami!
mag. Sabina Fras Popović
Knjižničarsko združenje - gonilna sila strokovnega razvoja knjižnic in knjižničarjev
dr. Melita Ambrožič
Skupinska razprava s kosilom
Nič ni brez veze in zveze: pravna položaj in statusna ureditev ZBDS
Sandra Kurnik Zupanič
Predsednik društva, sekcije, komisije, sklada: od ideje do izvedbe – priprava
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17.30-17.45
17.45-19.30
19.30-20.30
20.30-22.00

načrta, poročila, obvestila
mag. Sabina Fras Popović
Odmor
Okno v svet ali pogled na splet: http://www.zbds-zveza-si
mag. Špela Razpotnik
Skupna večerja
Zakaj pričakovano ni dovolj dobro: partnerji so več kot sponzorji
Irena Sešek

četrtek, 13. september 2013
8.00-9.00

9.00-11.00
11.00-12.30
12.30-14.00
14.00-17.00
17.30

ZBDS gre v hribe in socialno mreženje v praksi: zakaj je tako pomembno, da ime
dobi obraz (z nasmehom)
mag. Sabina Fras Popović
Moj pogled na ZBDS ali/in DB (delavnica)
Poslovni protokol ZBDS – kdo, kdaj, kaj, kako in zakaj
Kosilo z razgledom
ZBDS 2003-2013-2023
Zaključek s podelitvijo potrdil

Kotizacija:
člani ZBDS
(s plačano članarino za leto 2013)
drugi

80 €
150 €

Kotizacija vključuje:
- Program
- Potrdilo
- Pogostitev med odmori
- Prehrano zjutraj, opoldne in zvečer
- Posteljo
- Papir
- Pisalo
- Priložnost
Rok za prijavo bo naknadno določen. Število udeležencev je omejeno.
Odjave so možne do 6. 9. 2013, po tem datumu za odjavo zaračunamo administrativne stroške v višini 20% zneska kotizacije.
V primeru, da udeleženec zapusti strokovni dogodek predčasno, in sicer prvi dan, mu zaračunamo stroške nočitve po veljavnem ceniku
ponudnika storitev. Turistična taksa ni vključena v kotizacijo in jo udeleženec poravna sam.
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