Vinkovci, 5. veljače 2021. godine

Poziv na Stručni skup s međunarodnim sudjelovanjem Strip u knjižnicama
Gradska knjižnica i čitaonica Vinkovci, uz stručnu potporu Komisije za narodne knjižnice HKDa, organizira Stručni skup s međunarodnim sudjelovanjem Strip u knjižnicama povodom
145 godina Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci, koji će se održati online u četvrtak, 15.
travnja 2021. godine.
Strip je marginalizirana umjetnost kojoj treba ustupiti i više vremena i prostora za
prezentaciju i popularizaciju. Ovim Skupom želimo pokazati kako je strip jednako vrijedna
umjetnost i kako ne koristi samo za zabavu već i za učenje kako kroz školu tako i za
cjeloživotno učenje.
Gradska knjižnica i čitaonica Vinkovci za veliku 145. obljetnicu postojanja odabrala je temu
strip zato što su Vinkovci poznati po strip-autorima (Dubravko Mataković, Krešimir Zimonić,
Nenad Barinić, Miron Milić i mnogi drugi) i manifestaciji Salon stripa, koja se održavala dugi
niz godina.
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Na ovom Skupu s međunarodnim sudjelovanjem najavljeni su, osim domaćih predavača,
zanimljivi predavači i sudionici iz Bosne i Hercegovine, Italije, Slovenije, Srbije itd.
Mjesto održavanja: online putem aplikacije Zoom
Vrijeme održavanja: četvrtak, 15. travnja 2021. godine
Organizator: Gradska knjižnica i čitaonica Vinkovci
Financijska potpora: Grad Vinkovci i Ministarstvo kulture i medija RH
Članovi Programskog i organizacijskog odbora: Blanka Bazina Vranić, Željka Djeke, Iva
Grković, Vedrana Lugić (predsjednica), Klaudija Mandić, Tihomir Marojević, Radivoj Mirić,
Sonja Šimić i Kristina Videković
Način rada: pozvana izlaganja, prijavljena izlaganja, rasprava i zaključci te popratni program
Naziv i tema Skupa: Strip u knjižnicama
Ciljevi skupa:
- omogućiti stručno usavršavanje knjižničara
- popularizirati strip u knjižnicama

- iskoristiti međunarodna iskustva te uspostaviti partnerstva
- predstaviti sudionicima Skupa vinkovačke strip-autore i manifestaciju Salon stripa
Pozivaju se knjižničari svih vrsta knjižnica da prijave izlaganja kao primjere dobre prakse.
Kotizacija: nema
Rok za prijavu sudjelovanja s izlaganjem: 1. ožujka 2021. godine: online prijava
Pristigli sažetci izlaganja bit će pregledani od strane članova Programskog odbora Skupa, a
obavijest o prihvaćenom izlaganju bit će dostavljena e-poštom.
Rok za prijavu sudjelovanja bez izlaganja: 1. travnja 2021. godine: online prijava
Osoba za kontakt: Iva Grković, mob.: +385 99 2318 009; e-pošta: ivapezer@gmail.com
Program Skupa bit će objavljen početkom travnja 2021. godine.
Svim prijavljenim sudionicima bit će e-poštom poslana poveznica za pristup Skupu.
Svi prijavljeni sudionici dobit će potvrdu o sudjelovanju, knjižicu sažetaka i malo
iznenađenje.

