Vabljeni na konferenco

Skozi knjige k pogovoru o starosti
14.11.2016 ob 9h v Hotelu Central
Miklošičeva cesta 9, 1000 Ljubljana

Sodobna družba se bolj kot kdajkoli prej sooča s problemi staranja populacije, starostnih bolezni,
sprejemanja staranja in medgeneracijskega dialoga. Gre za problematiko, ki se bistveno dotika tudi
mladih, je del njihovega vsakdanjika in bo del njihove prihodnosti. A vzgojitelji in skrbniki težko
spregovorijo o kompleksnih problematikah, ki pogosto razgrinjajo temačnejše plati življenja. Mladi pa
imajo pogosto občutek, da se jih tematika staranja ne tiče; ko so z njo soočeni preko svojih najbližjih, so
v težko situacijo postavljeni brez znanja, sovrstnikov, prijateljev in širše družbe, ki bi jim stali ob strani.
V projektu "Skozi knjige k pogovoru o starosti", ki je v letu 2016 potekal pod okriljem Slovenske
nacionalne komisije za UNESCO, smo z mladimi dialog o starosti in staranju odprli preko knjig. Kvalitetna
literarna dela so ponudila ogledalo, prostor za identifikacijo in odprla kompleksna vprašanja. Tako razprti
dialog se je nato razvil v izobraževanje o bioloških vidikih staranja, v medgeneracijski dialog in pogovor o
etičnih vidikih družbenega sožitja med generacijami. Gre za pilotni projekt, ki razpira nove možnosti
povezovanja znanosti in literature.
Prav to povezavo bomo nadgradili na konferenci "Skozi knjige k pogovoru o starosti", na kateri bomo ob
zaključku projekta gostili vodilne strokovnjake in raziskovalce s področja literature in popularizacije
branja, staranja in starostnih bolezni. Njihove poglede bomo združili na zaključni okrogli mizi, kjer bomo
pretresli že utečene in nove možnosti povezovanja med znanostjo, literaturo in drugimi mediji ter nove
kanale za osveščanje in izobraževanje o tematiki staranja, ki so hkrati lahko novi kanali za popularizacijo
znanosti in branja.

Vljudno vabljeni,

dr. Tina Bilban, vodja projekta "Skozi knjige k pogovoru o starosti"

Konferenca "Skozi knjige k pogovoru o starosti"
14.11.2016 Hotel Central, Miklošičeva cesta 9, 1000 Ljubljana

Program:
9.00: DR. TINA BILBAN: Uvodno predavanje - skozi knjige k pogovoru o starosti
9.40: MAG. TILKA JAMNIK: Bralne delavnice s knjigami o starosti
10.00: DR. DRAGICA HARAMIJA IN MAG. TILKA JAMNIK: Staranje in smrt v literaturi
10.20: ODMOR
10.40: DR. MAJA BRESJANAC: Staranje, možgani in nevrodegenerativne bolezni
11.00: DR. SIMON BREZOVAR: Med zdravim staranjem in demenco: psihologovi razmisleki o
starajočih se možganih
11.20: ODMOR S PRIGRIZKOM
12.00: OKROGLA MIZA: OD KNJIG K STARANJU, PREKO LITERATURE K ZNANOSTI
Dr. Tina Bilban: moderatorka okrogle mize
Udeleženci okrogle mize:
Mag. Darja Lavrenčič Vrabec
Mag. Tilka Jamnik
Irena Miš Svoljšak
Dr. Sašo Dolenc
Dr. Maja Bresjanac
Dr. Simon Brezovar
14.00: PREDVIDENI ZAKLJUČEK KONFERENCE

Predstavitev sodelujočih
Dr. Tina Bilban
Raziskovalka, literarna kritičarka in avtorica, ki se ves čas giblje na preseku sodobne znanosti, filozofije in
literature. Zanima jo, kako je sodobna znanost zastopana in prikazana v sodobni literaturi, pri tem pa
posebno pozornost namenja literaturi za otroke in mladino.

Dr. Maja Bresjanac
Redna profesorica na mestu asistenta z doktoratom na Inštitutu za patološko fiziologijo MF UL.
Ustanoviteljica (1995) in vodja Laboratorija za regeneracijo in plastičnost živčevja na Inštitutu za
patološko fiziologijo.

Dr. Simon Brezovar
Doktor znanosti s področja psihologije, trenutno pa zaposlen kot specializant klinične psihologije na
Nevrološki kliniki. Tako raziskovalno kot klinično deluje predvsem na področju nevrodegenerativnih
bolezni.

Dr. Sašo Dolenc
Avtor knjig o znanosti in urednik spletne stran Kvarkadabra - časopisa za tolmačenje znanosti.

Dr. Dragica Haramija
Redna profesorica za predmetno področje slovenska književnost (podpodročje mladinska književnost),
zaposlena na Univerzi v Mariboru, in sicer na Pedagoški in Filozofski fakulteti. Ukvarja se z žanri v
mladinski književnosti, slovensko mladinsko prozo in s slikanicami. Je avtorica sedmih znanstvenih
monografij (ene v soavtorstvu) in okrog 50 izvirnih znanstvenih člankov.

Mag. Tilka Jamnik
Strokovnjakinja s področja mladinske književnosti in promotorka branja. Podpredsednica Društva Bralna
značka Slovenije - ZPMS in predsednica Slovenske sekcije IBBY.

Mag. Darja Lavrenčič Vrabec
Mestna knjižnica Ljubljana, vodja Pionirske - Centra za mladinsko književnost in knjižničarstvo. Med
drugim vodi in koordinira Strokovne srede ter deluje kot urednica Priročnika za branje kakovostnih
mladinskih knjig.

Irena Miš Svoljšak
Založnica iz ene vodilnih slovenskih založb za mladinsko književnost, članica izvršilnega odbora
Slovenske sekcije IBBY.

