
CALL FOR PAPERS – POVABILO                                                    POVABILO z osnovno informacijo 

 

15th  International  Symposium  on  School  Life  and  School  History  Museums  &  Collections 
15. Internationales Symposium der Schulmuseen und Schulgeschichtlichen Sammlungen 
15.  mednarodni  simpozij  muzejev  in  zbirk  o  šolskem  življenju  in   zgodovini  šolstva 

 

Povezovanje v šolstvu: učiteljstvo in njihova društva kot 

spodbujevalci pedagoškega razvoja (zgodovinski in muzejski pogledi) 

Creating links in education /  Vernetzung im Bereich Bildung /  Conexiones en la Educación 
 

Pripravljajo Slovenski šolski muzej, 

Zveza zgodovinskih društev Slovenije ZZDS in ICOM – Slovenija 

  

Ljubljana, 26. – 29. junija 2013 

Rok za oddajo predlogov povzetkov:  20. januar 2013   

več na spletni strani simpozija: http://www.ssolski-muzej.si/slo/symposium2013.php 

 

- Namen simpozija, ki povezuje šolske muzeje in raziskovalce zgodovine vzgoje, je 

predstaviti in raziskati poklicno vlogo učiteljev in učiteljic ter posebej njihovih društev pri 

razvoju šolstva in pedagogike pa tudi kulturnega in drugega razvoja skozi zgodovino. 

Učiteljska društva so povezovala učiteljstvo pri uveljavljanju poklicnih (sindikalnih) interesov, 

pomembno vplivala na razvoj  pedagoškega izobraževanja (vključno z nadaljnjim 

izobraževanjem in izobraževanjem odraslim)   ter z učiteljskim in pedagoškim tiskom različnih 

idejnih usmeritev sooblikovala  razvoj šolstva.  Pomembna oblika društvenega delovanja so 

bila tudi učiteljska zborovanja, izdajateljska dejavnost in ne nazadnje nastanek šolskih 

muzejev.  

-Učiteljska društva in njihove regionalne, nacionalne (etnične), državne in tudi mednarodne 

povezave so presegale lokalni pomen velikokrat zelo pestre učiteljske dejavnosti.  V 

učiteljskih društvih tako izstopajo  za kraj ali širšo regijo pomembne učiteljske osebnosti.  S 

spremembami skozi čas spremljamo  tudi različen  pomen učiteljskega poklica, zato  vabimo 

tudi  k primerjalnim analizam vloge učiteljstva in njihovih društev. Posebej so dobrodošli 

pregledni  prispevki  o širši regiji ali državi. Dobrodošle so tudi predstavitve in analize 

zbranega arhivskega in muzejskega gradiva ter  predvsem pogled v naše muzeje z analizo 

muzejskih razstav o tej tematiki.  



-Tema o učiteljstvu, učiteljskih društvih in njihovem delu ter povezovanju v vzgoji in 

izobraževanju je usmerjena k strokovnjakom v večjih in manjših muzejih in zbirkah šolstva 

in vzgoje pa tudi raziskovalcem in predavateljem, ki so povezani s tematiko zgodovine vzgoje 

na univerzah, inštitutih in arhivih. 

-Dobrodošle so tudi predstavitve muzeoloških novic o  družini pedagoških / šolskih muzejev 

in o uspešnih muzejskih projektih  s področja zgodovine šolstva. 

-Delovni jezik konference je angleščina. Konferenca bo potekala v obliki 15-20 minutnih 

predstavitev na plenarnih zasedanjih in paralelnih sekcijah.  

-»Babilonska sekcija«. Le eno zasedanje paralelne sekcije (vsaka z največ po 4-5 

predstavitvami) bo potekalo v treh skupinah za udeležence iz germanskega, romanskega in 

slovanskega jezikovnega področja v enem od teh jezikov (materinem jeziku predavatelja). 

 
Simpozij:  

-Vsi udeleženci simpozija, vključno z referenti, si sami krijejo svoje stroške potovanja in 

namestitve ter kotizacijo. Kotizacija vključuje vsa zasedanja simpozija, knjigo povzetkov in 

drugo programsko gradivo, odmore s kavo, dve kosili in sprejeme. 

Program:  sreda, 26. junija 2013, odprtje ob 16:00 uri. 
Četrtek, 27. junija in petek 28. junija 2013 celodnevni program s predavanji in delavnicami, 
Sobota 29. junija predavanja in delavnice do zgodnjega popoldneva, uraden sklep 
conference, možnost ekskurzije 
 
Za vse podrobnosti (predlog povzetka, plačilo kotizacije, možnosti bivanja, kraj zborovanja, 
programski odbor in publikacija) glej na spletni strani konference: detailed CALL FOR PAPERS (v 
angleščini) http://www.ssolski-muzej.si/slo/symposium2013.php 
 
Predloge povzetkov v angleščini pošljite na e-naslov simpozija do 20. januarja 2013: 
2013symposium15@gmail.com 

Programski odbor bo seznanil predlagatelje o sprejetih predlogih do 20. februarja 2013. 

Avtorji bodo lahko poslali svoje pisne prispevke / članke (v angleščini) do 20. septembra 2013 za 
objavo v zborniku simpozija. 

Koordinator simpozija:  
dr. Branko Šuštar (Slovenski šolski muzej, Ljubljana),  branko.sustar@guest.arnes.si 
 
Kontaktni poštni naslov: 15symposium 2013, Slovenski šolski muzej, Plečnikov trg 1, 1000 Ljubljana, 

Slovenija; www.ssolski-muzej.si 

e-naslov simpozija: 2013symposium15@gmail.com 

 

VESELIMO SE SREČANJA Z VAMI V LJUBLJANI! 

Organizacijski odbor 15. simpozija 2013 


