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Ded, ki je prisurfal na internet
od analogne k digitalni inkluziji starejših

četrtek, 10. november 2022, ob 8.30
četvrtak, 10. studenog 2022., u 8.30

virtualno, platforma Zoom

Kako nagovoriti starejše? Kaj potrebujejo in kaj pričakujejo od knjižnic?
Ali ponudba storitev in programov knjižnic ustreza njihovim dolgoročnim
potrebam in pričakovanjem? Kako jim približati digitalni svet in jim v njem
omogočiti samostojnost?
Pri uresničevanju svoje vloge v lokalnem okolju splošne knjižnice neutrudno uvajamo nove
storitve in programe. Sledimo družbenim trendom in tehnološkemu razvoju in se tako skušamo
otresti stereotipov o zaprašenosti in okornosti. Sprejem teh novosti, ki so običajno odraz
načina dela zaposlenih, ocenjujemo predvsem na podlagi opaženih odzivov uporabnikov. V
stroki si jih delimo kot (dobre) prakse in se medsebojno spodbujamo. Pri delu upoštevamo
strokovne usmeritve, ki od nas v duhu inkluzivnosti pričakujejo dvoje: oblikovanje programov
in storitev tako, da bodo dostopne vsem uporabnikom ter oblikovanje programov in storitev,
ki bodo ustrezale določeni skupini uporabnikov.
Naslednje leto bo minilo 10 let odkar je Mednarodna zveza bibliotekarskih društev in ustanov
v svojem poročilu izpostavila staranje prebivalstva kot pomemben družbeni oz. demografski
trend zahodnega sveta (IFLA Trend Report, 2013) ter pol dekade od našega posvetovanja z
naslovom »Tretje življenjsko obdobje – priložnost za nova znanja in povezovanje«. Starejši
od 65 let predstavljajo petino vseh prebivalcev Slovenije in Hrvaške, medtem ko je delež
starejših, ki so člani knjižnic, v obeh državah enkrat manjši od odstotka starejših v celotni
populaciji. Z napovedmi o še daljši življenjski dobi ter z Zeleno knjigo o staranju: Spodbujanje
solidarnosti in odgovornosti med generacijami Evropske komisije (2021) je nujno, da se
posvetimo vprašanju kakovosti staranja in vlogi knjižnic pri tem.

Vabljeni slovenski, hrvaški in nizozemski predavatelji in strokovnjaki s humanističnih in
družboslovnih področij bodo skozi strokovna predavanja ponudili odgovore na vprašanja,
povezana s temo posveta, ki naslavlja analogno in digitalno vključenost starejših v knjižnično
okolje.
Srečanje bo potekalo v spletni obliki. Svoje referate bo predstavilo devet predavateljev iz
Slovenije, Hrvaške in Nizozemske. Srečanje bo izvedeno ob finančni podpori Ministrstva za
kulturo Republike Slovenije in Ministrstva za kulturo Republike Hrvaške.

Kontakti:
Petra Kovič, Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto, tel. 07 393 4 670, e-naslov: petra.kovic@kmj.si
Maja Ivanež, Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto, tel. 07 393 4 670, e-naslov: maja.ivanez@kmj.si
Vedrana Kovač Vrana, Gradska knjižnica »Ivan Goran Kovačić« Karlovec, tel. +385 47/412-377 (116), e-naslov: vedrana@gkka.hr
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Program posvetovanja
8.30 – 8.45

Pozdravni nagovori

8.45 – 9.15
			

prof. dr. Polona Vilar, UL Filozofska fakulteta, Oddelek za bibliotekarstvo,
informacijsko znanost in knjigarstvo: Srebrna knjižnica

9.15 –9.45
			

Ljubica Uvodić Vranić, specialistka psihologije dela: Važnost čitanja za
zdravlje osoba starije životne dobi

9.45 – 10.15
			

Anja Rebolj, Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto: Potrebe starejših v splošnih
knjižnicah

10.15 – 10.45 dr. Sonja Merljak Zdovc, Časoris: Od emotikonov do mikrovalovne pečice:
			
kaj je medijska pismenost in zakaj jo potrebujemo
10.45 – 11.00 Razprava
11.00 – 11.30 Odmor
11.30 – 12.00 Tanja Badanjak, Gradska knjižnica Rijeka: Narodne knjižnice – centri
			
cjeloživotnog učenja. Primjer Erasmus+ projekta Gradske knjižnice Rijeka
			
Treća dob čitanja
12.00 – 12.30 Paul Hulman, Rijnbrink, Nizozemska: Digital Government and Public
			Libraries
12.30 – 13.00 Lidija Šajatović, Anita Malkoč Bišćan, Mario Šimić, Gradska knjižnica
			
“Ivan Goran Kovačić” Karlovac: Implementacija programa za osobe treće
			
životne dobi kroz Erasmus +
13.00 – 13.10 Razprava
13.10 – 13.40 dr. Barbara Grintal, Gerontološki raziskovalni inštitut: Z gledališčem do
			
drugačnega pogleda na staranje
13.40 – 14.10 Srđan Lukačević, Dino Radmilović, Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek:
			Treća životna dob ukorak s vremenom
14.10 – 14.30 Razprava in zaključek

