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- diplomirana slovenistka 

- od leta 1990 glavna in odgovorna urednica publikacije Otrok in knjiga, revije za vprašanja mladinske 

književnosti, književne vzgoje in s knjigo povezanih medijev (izhaja od leta 1972 v Mariboru) 

- profesorica slovenščine na Gimnaziji in srednji kemijski šoli Ruše 

- članica programskega odbora Društva Bralna značka Slovenije – ZPMS in izvršnega odbora 

Slovenske sekcije IBBY 

 

Z vami lahko sodeluje kot: 

- moderatorka pogovorov s slovenskimi pisatelji (v Mariborski knjižnici vodi literarne večere že 30 

let)   

- voditeljica okroglih miz o vprašanjih mladinske književnosti 

- voditeljica bralnega kluba na Gimnaziji in srednji kemijski šoli Ruše in sooblikovalka programa 

bralnih klubov za srednješolce pri Društvu Bralna značka Slovenije – ZPMS 

- predavateljica: za vzgojitelje, učitelje, knjižničarje ali starše:  

- Kriteriji za vrednotenje mladinske književnosti 

- Zakaj v času elektronskih medijev brati leposlovje?/ Čudežna moč branja 

- Ljudska pravljica in različice sodobnih pravljičnih žanrov 

- Pomen pripovedovanja pravljic 

- O kiču v mladinski književnosti 

- Bralni klubi za srednješolce 

- Priprava na vodenje literarnega pogovora 

 

Trajanje: 2 šolski uri ali po dogovoru 
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