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• doktorica literarnih ved 

• kot literarna kritičarka, urednica in avtorica se ukvarja predvsem s poučno literaturo za otroke in 
mlade 

• kot raziskovalka na Inštitutu Nove revije deluje na preseku literature, filozofije in znanosti 

• vodja projektov Skozi knjige k pogovoru o starosti, S knjigami in filmi do znanosti in etike ter 
Zgodbe staranja (https://tinabilban.wixsite.com/zgodbestaranja), ki so potekali pod okriljem 
Slovenske nacionalne komisije za UNESCO  

• sodelavka MKL, Pionirske: članica strokovnega odbora Priročnika za branje kakovostnih 
mladinskih knjig 

• članica izvršnega odbora Slovenske sekcije IBBY 

• članica mednarodne žirije za Andersenovo nagrado (http://www.ibby.org/awards-
activities/awards/hans-christian-andersen-awards /) 
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• profesorica francoščine in primerjalne književnosti 

• specialistka za knjižno vzgojo otrok do 9. leta starosti, magistra bibliotekarstva 

• zunanja sodelavka MKL, Pionirske – centra za mladinsko književnost in knjižničarstvo 

• soavtorica beril in priročnikov za poučevanje književnosti v prvem triletju devetletke 

• podpredsednica Društva Bralna značka Slovenije – ZPMS 

• predsednica Slovenske sekcije IBBY 

• članica Bralnega društva Slovenije 
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Predavanje (lahko z delavnico) za vzgojitelje v vrtcih, učitelje, mentorje bralne značke: 

• Pogovor o literaturi kot tisti, ki lahko odpre pogovor o staranju (in drugih za našo družbo 
ključnih, a tabuiziranih temah). 

• Pomen osveščanja o tovrstnih temah in interdiscplinarnega pristopa k njihovi obravnavi. 

• Predstavitev kakovostnih knjig s področja staranja, starostnih bolezni, smrti... 

• Predstavitev možnosti za delo s tovrstno literaturo. 

 

Delavnice za otroke v vrtcih, osnovnošolce ali dijake: 

• Delavnice izhajajo iz izbranih kakovostnih del, ki se dotikajo vprašanja staranja, starosti in smrti. 

• Sledijo igre, voden pogovor, kviz, ustvarjanje..., ki poglobijo razumevanje besedila, razširijo 
spekter premisleka izbrane teme, povežejo prebrano z drugimi področji znanja in delovanja... 

• Dejavnosti na delavnici so prilagojene starostni stopnji udeležencev in temeljijo na specifičnih  
izkušnjah pridobljenih tekom projektov, ki so potekali pod okriljem Slovenske nacionalne 
komisije za UNESCO. 

• Mogoča je tudi izvedba medgeneracijskih delavnic, ko učenci povabijo na srečanje svoje babice 
in dedke ali pa se srečanje izvede v sodelovanju z Domom za ostarele, širšo skupnostjo... 

• Na delavnicah se osredotočava na temi staranja in medgeneracijskega povezovanja, ki sta za 
našo družbo bistveno aktualni. Tovrsten pristop pa je mogoče uporabiti tudi pri odpiranju 
dialoga in osveščanja o drugih kompleksnih aktualnih temah. 
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