
SIMPOZIJ 

PIŠEM, TOREJ SEM!

Slovenski šolski muzej, Plečnikov trg 1, Ljubljana
tel.: 01 / 2513 024, http://www.ssolski-muzej.si,

e-pošta: solski.muzej@guest.arnes.si

Šolska pisala  
in opismenjevanje 

skozi čas.



8:30 zbiranje udeležencev
9:00 Borut Pogačnik, sociolog, pshihoterapevt in znanstveni grafolog: 

Pisava in današnji čas
9:30 Mojca Vomer Gojkovič, kustodinja, Pokrajinski muzej Ptuj 

Ormož: Pisalni pribor in pismenost v času antike na področju 
današnje Slovenije

10:00 Marko Drpić, bibliotekar in prof. umetnostne zgodovine, 
samozaposlen v kulturi kot oblikovalec in kaligraf (tipoRenesansa): 
Zanimivosti iz 2000-letne zgodovine pisave in pisal

10:30 mag. Tadej Brate, konservatorski svetnik v pokoju,  
Zavod za varstvo kulturne dediščine: Pisala za tehniške risbe

11:00 diskusija in odmor
11:45 Vesna Rapo, muzejska svetovalka, Hrvatski školski muzej:  

Pisala v zbirki Hrvaškega šolskega muzeja
12:15 Polona Koželj, bibliotekarka, Slovenski šolski muzej:  

Razvoj uporabe različnih likovnih tehnik pri pouku v slovenskih 
šolah skozi čas

12:30 Petra in Jože Melanšek, Vivapen d.o.o.: Nove tehnologije izdelave 
pisal iz Slovenije

13:00 Jaka Kersnik, Jacob d.o.o.: Smartpen – računalnik in pisalo v enem
13:30 diskusija in zaključek

8:30 zbiranje udeležencev
9:00 dr. Jedrt Vodopivec, izr. profesorica, Filozofska fakulteta:  

Obstojnost pisnih stvari
9:30 dr. Janez Mlinar, docent, Filozofska fakulteta:  

O pisanju v srednjem veku
9:45 mag. Stane Okoliš, muzejski svetovalec, direktor Slovenskega 

šolskega muzeja: Pisala ob uvedbi splošne šolske obveznosti
10:00 Natalija Žižić, zunanja sodelavka pedagoškega programa v 

Slovenskem šolskem muzeju: Zgodovinski razvoj in pomen 
lepopisa v osnovnem šolstvu

10:15 mag. Marjetka Balkovec Debevec, muzejska svetnica, Slovenski 
šolski muzej: Leva roka je grda roka

10:30 dr. Vinko Škafar, Teološka fakulteta: Pomen bl. Antona Martina 
Slomška za opismenjevanje Slovencev v 19. stoletju

10:45 diskusija in odmor
11:30 Tatjana Hojan, bibliotekarka v pokoju, Slovenski šolski muzej: 

Pisala v pedagoškem časopisju
11:45 Anton Arko, kustos, Slovenski šolski muzej: Pisala v prvih berilih 

in čitankah do konca druge svetovne vojne
12:00 Franci Kadivec, samostojni konservatorsko-restavratorski tehnik, 

Slovenski šolski muzej: Restavriranje muzejskih predmetov in 
izdelava replik za razstavo o pisalih

12:15 Marko Ljubič, kustos, Slovenski šolski muzej: Od tablice  
do tablice – zgodovina šolskih tabel in tablic

12:30 diskusija in zaključek

Program
sreda, 13. 11. 2013 četrtek, 14. 11. 2013

    Vabljeni!


