
Posvet sofinancira Javna agencija za knjigo RS.        

  

 

Prijavnica za nacionalni strokovni posvet 
 

KATEREGA SPOLA SO KNJIŽNI MOLJI 
Kako, koliko in kaj berejo bralci – in kako, koliko in kaj bralke. 

 

 Ponedeljek, 9. september 2019 
             Cankarjev dom v Ljubljani, Klub CD, Prešernova cesta 10 
 

 

 
Ime in priimek udeleženca, naziv: 

________________________________________________________________________________ 
Naslov ustanove, v kateri ste zaposleni: 

________________________________________________________________________________ 
Plačnik kotizacije: 

________________________________________________________________________________ 
Vaš elektronski naslov in številka telefona: 

__________________________________________________________________________________ 
Zgoraj navedene podatke bomo uporabili zgolj za vodenje evidenc za potrebe posveta in jih ne bomo posredovali tretjim osebam. 
 

Kotizacija – obkrožite/označite ustrezno: 

o za člane BDS, ki so plačali članarino za 2019 do prijave na posvet, je udeležba brezplačna, plačajo samo 
publikacijo posveta 11€; 

o za mentorje Društva Bralna značka Slovenije - ZPMS, člane/članice Slovenske sekcije IBBY, Društva 
pisateljev Slovenije ter Zveze bibliotekarskih društev Slovenije, znaša kotizacija s publikacijo 41€; 

o za študente ter upokojence znaša kotizacija 14 € brez publikacije; v primeru, da se včlanijo v BDS in 
plačajo članarino do prijave na posvet, je udeležba brezplačna, publikacija vam je na voljo po ceni 11€; 

o za nečlane znaša kotizacija skupaj s publikacijo 55€. 

Dodatne izvode publikacije boste lahko na posvetu nabavili po ceni 13€.  

Individualni plačniki nakažete kotizacijo na transakcijski račun Bralnega društva Slovenije:  
02014-0018058357, sklic na št. 00-2019.  
Za udeležence, pri katerih je plačnik javni zavod (vrtec, šola, knjižnica …) ali druga ustanova, bomo izstavili 
e-račun takoj po posvetu. Podpis odgovorne osebe ter žig javnega zavoda/ustanove sta v tem primeru 
nujna1 na prijavnici.  
Za vse, ki bi se želeli včlaniti v BDS (in tako že letos prihraniti pri plačilu kotizacije), prilagamo pristopno 
izjavo k BDS. Na osnovi prejete pristopne izjave vam bomo na vaš e-naslov poslali položnico za članarino, ki 
za leto 2019 znaša 12€. 
 

Rok za prijavo: čimprej, najkasneje do četrtka, 5. septembra 2019. Ker je število sedežev v 
dvorani omejeno, sprejemamo prijave do zapolnitve prostih mest. 

Prijavo pošljite na e-naslov: bralno.drustvo.slovenije@gmail.com oziroma po pošti na naslov: 
Bralno društvo Slovenije (BDS), Savina Zwitter, Gimnazija Bežigrad, Peričeva 4, 1000 Ljubljana.  

Soorganizatorji posveta (po abecedi): Andragoški center RS, Cankarjev dom, Društvo Bralna značka Slovenije – 
ZPMS, Javni sklad RS za kulturne dejavnosti. 
 

 
Kraj in datum:                                                                                     Podpis udeleženca; če je plačnik ustanova, pa podpis    
                                                                                                              odgovorne osebe in žig ustanove: 
 
 

__________________________________                         ________________________________________ 

                                                 
1 Ker je število sedežev v dvorani omejeno, mora udeleženec posveta v primeru, da se posveta ne more udeležiti, nujno preklicati prijavo najkasneje 
do 4. septembra 2019. Če do tega datuma ne prejmemo preklica, bo javnemu zavodu/ustanovi izstavljen račun za kotizacijo tudi v primeru, če se 
udeleženec/udeleženka ne udeleži posveta.  
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