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Dnevi komuniciranja znanosti  2017   
Program 

 

1. dan - ponedeljek, 27. 11. 2017 
od 17.00 do 19.00 ure v Muzeju novejše zgodovine (Cekinov grad), Celovška cesta 23, Ljubljana   
 

Dogodek na visoki ravni: pogovor s prof. dr. Deborah Blum, direktorico programa znanstvenega novinarstva 
na Massachusetts Institute of Technology in sprejem gostiteljev, Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS 
in Veleposlaništva ZDA 
Tema: Prepoznavnost znanosti in njena vloga v družbi, v medijih in pri odločevalcih.  
Pogovor vodi: Ksenija Horvat, novinarka in voditeljica oddaje Intervju, RTV Slovenija.   
Vabljeni: vodilni in najbolj vidni predstavnike slovenske znanstveno–raziskovalne skupnosti; rektorji univerz, 
direktorice in direktorji javnih raziskovalnih zavodov in druge vodilne predstavnice in predstavnike raziskovalnih 
organizacij.  
Udeležba na dogodku je mogoča z vabilom. Dogodek bo potekal v angleškem jeziku. 
 
2. dan - torek, 28. 11. 2017  
od 10.00 do 12.00 ure v Kreativnem centru Poligon, Tobačna 5, Ljubljana.  
 

Delavnica za urednike in novinarje s prof. dr. Deborah Blum, direktorico programa znanstvenega novinarstva 
na Massachusetts Institute of Technology 
Tema: znanstveno pisanje, medijsko pokrivanje znanosti, specifične novinarske veščine in znanja. 
Vabljeni: uredniki in novinarji, ki v medijih pokrivajo znanost, študentje novinarstva (največ 40 udeležencev).  
Delavnica bo potekala v angleškem jeziku in je brezplačna.    
 
od 15.00 do 17.00 ure v Kreativnem centru Poligon, Tobačna 5, Ljubljana. 
 

Delavnica za raziskovalke in raziskovalce s prof. dr. Deborah Blum direktorico programa znanstvenega 
novinarstva na Massachusetts Institute of Technology 
Tema: komuniciranje znanosti in rezultatov raziskav.    
Vabljeni: raziskovalke in raziskovalci ter predstavnice oz. predstavniki za odnose z javnostmi na raziskovalnih 
organizacijah (največ 70 udeležencev).  
Delavnica, ki bo potekala v angleškem jeziku in je brezplačna.   

 
3. dan -  sreda, 29. 11. 2017   
od 13.00 – 15.30 ure v Kreativnem centru Poligon, Tobačna 5, Ljubljana    
 

Delavnica z Igor E.Bergantom, novinarjem in vodeteljem oddaje Odmevi, RTV Slovenija 
Tema: medijske veščine za raziskovalke in raziskovalce. 
Vabljeni: raziskovalke in raziskovalci ter predstavnice oz. predstavniki za odnose z javnostmi na raziskovalnih 
organizacijah (največ 70 udeležencev).  
Delavnica, ki bo potekala v slovenskem jeziku in je brezplačna.   
 

Dnevi Komuniciranja znanosti ARRS 2017 so pripravljeni ob sodelovanju z Veleposlaništvom ZDA. 

 


