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Mladinski center Velenje je vpisan v sodni register Okrožnega sodišča v Celju s sklepom SRG 96/00896 z dne 2. 12. 1997. 
Matična številka: 5986567000. Davčna številka: SI-87432382 

MEDIJSKO OBVESTILO: 

Partnerskih organizacije Evropskega kulturnega tehnološkega centra Maribor: Mladinski svet Velenje, 

Šolski center Velenje, Mladinski center Velenje- regionalni multimedijski center KUNIGUNDA, v 

sodelovanju s Inštitutom "Jožef Stefan" v okviru projekta "SM-RIS" – Ljubljana, vabijo na interaktivno, 

družabno srečanje »ŽENSKE V ZNANOSTI«, z otvoritvijo razstave »DOKTORICE RAČUNALNISTVA IN 

INFORMATIKE V SLOVENIJI«, ki bo v četrtek, 19.05.2011 ob 12. uri v Regionalni multimedijski center- 

KUNIGUNDA & knjižnico Šolskega centra Velenje (Prešernova 8, Velenje).  

Ob zanimivi predstavitvi neodvisne produkcije Klemena Klinca- Ziebanetm (APT Studio), se bodo 

doktorandke s področja računalništva in informatike predstavile s kratkim, poljudnim opisom svojega 

področja raziskovanja ter nekaj osebnimi izkušnjami in razmišljanji o tem, kako je biti ženska v znanosti. 
 

PODROBNEJŠI OPIS: 

V četrtek, 19.05.2011 ob 12. uri, bo v regionalnem multimedijskem centru KUNIGUNDA, v sodelovanju s 

knjižnico Šolskega centra Velenje, potekalo interaktivno, družabno srečanje »ŽENSKE V ZNANOSTI«, z 

otvoritvijo razstave »DOKTORICE RAČUNALNIŠTVA IN INFORMATIKE V SLOVENIJI«.  

V razstavi sodeluje 18 znanstvenic s področja računalništva in informatike, ki so doktorirale na univerzah v 

Ljubljani in Mariboru. Vsaka znanstvenica se predstavi s kratkim, poljudnim opisom svojega področja 

raziskovanja ter nekaj osebnimi izkušnjami in razmišljanji o tem, kako je biti ženska v znanosti. Razstava, ki 

bo na ogled do konca junija, je nastala v okviru evropskega projekta CEC-WYS, zdaj pa v sklopu dejavnosti 

projekta »Mladinska mreža razvoja raziskovalnih vrednot mladih« (SM-RIS) gostuje pri partnerjih 

projekta. Več o razstavi si lahko preberete na spletni strani Women in Science with Art 

(http://sciencewithart.ijs.si/si_site/phd_ict_si.html). 
 

Na prireditev bo svoja dejanja na področju računalništva in praktične rabe informatike predstavil                    

Klemen Klinc- Ziebanetm (http://www.product-ions.com/index.html).  

Gre za paleto zanimiv softwearskih izdelkov ali t.i. glasbenih ROM-PLER sintetizatorjev 
(http://www.youtube.com/watch?v=kY_UGesgdYw), namenjenih studijski izdelavi glasbe in ritmov, 
preko katerih pravzaprav nastajajo neodvisne produkcije APT Studia, kot je njegov zadnji izdelek, HD DVD 

plošček »ROBOTANK« (http//www.youtube.com/watch?v=wxnmFGq4qMo&feature=related). 
VABLJENI! 

 
 

NAZIV PRIREDITVE: 

Družabno srečanje »ŽENSKE V ZNANOSTI«,  

ob otvoritvi razstave »DOKTORICE RAČUNALNIŠTVA IN INFORMATIKE V SLOVENIJI«.  
 

DATUM in KRAJ: 

Četrtek, 19.05.2011 ob 12. uri.  

Regionalni multimedijski center- KUNIGUNDA in knjižnica Šolskega centra Velenje,  

Prešernova 8, Velenje. 
 

ORGANIZATOR: 

Inštitut  "Jožef Stefan" v okviru projekta "SM-RIS" – Ljubljana, Mladinski svet Velenje, Mladinski center Velenje- 

Regionalni multimedijski center KUNIGUNDA, Šolski center Velenje in partnerskih organizacije Evropskega 

kulturnega tehnološkega centra Maribor.  

 

»Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za šolstvo in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, 

razvojne prioritete:“Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja“; prednostne usmeritve »Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistema izobraževanja in usposabljanja.« 

http://sciencewithart.ijs.si/si_site/phd_ict_si.html
http://www.product-ions.com/index.html
http://www.youtube.com/watch?v=kY_UGesgdYw
http://www.youtube.com/watch?v=wxnmFGq4qMo&feature=related

