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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 
 

 
Predavanja (lahko z delavnico) za vzgojitelje v vrtcih, učitelje, knjižničarje, mentorje bralne 
značke in starše: 
 

- Predstavitev slikanice "Ostržek bere za bralno značko" in delo z njo (motivacija za 
branje): primerno za otroke do 9. leta starosti in njihove vzgojitelje, učitelje 

- Spodbujanje družinskega branja (v predšolskem obdobju otrok, otrok v prvem triletju, 
otrok v vsej osnovni šoli)   

- Kakovostne nove mladinske knjige in oblike motiviranja / Priporočene mladinske 
knjige (po temah, žanrih idr.)  

- Predstavitev projekta Medgeneracijsko branje in izbranih knjig; po želji izvedba 
bralnega srečanja ob eni knjigi. 
 

Trajanje: 2 šolski uri ali po dogovoru 
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