
                                          
                                          

 

FIŠ v teh dneh gosti konferenco KM 2017 

Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu v teh dneh gosti mednarodno konferenco 

KM 2017. Konferenca na temo upravljanja znanja, ki se je udeležujejo ugledni mednarodni 

strokovnjaki, se je pričela v sredo, 21. junija 2017, zaključila pa se bo v soboto, 24. junija 2017. 

V četrtek, 22. junija 2017, je na uradni otvoritvi več kot 50 gostov s štirih različnih kontinentov 

(Evropa, Severna Amerika, Afrika, Azija) pozdravil tudi novomeški župan Gregor Macedoni.  

Na konferenci bodo svoje prispevke predstavili strokovnjaki, ki se ukvarjajo z upravljanjem 

znanja tako na področju izobraževanja, informacijske tehnologije kot tudi na področju 

kibernetske varnosti.  

"Konferenca je že peta po vrsti, ki jo organizira International Institute for Applied Knowledge 

Management v sodelovanju z različnimi fakultetami iz Evrope. Leta 2016 je konferenco 

gostil Instituto Superior Economia e Gestão (ISEG) iz Univerze v Lizboni, prihodnje leto pa se 

konferenca seli v italijansko Piso," je ob tem povedal eden od organizatorjev konference dr. 

Boštjan Delak s FIŠ. Dodal je, da na konferenci sodelujejo znani profesorji iz Bolgarije, Bosne, 

Gruzije, Italije, Izraela, Južne Koreje, Južnoafriške republike, Nemčije, Poljske, Portorika, 

Portugalske, Rusije, ZDA in Slovenije.  

Dogajanje se je  sicer pričelo že v sredo ob 14. uri z registracijo udeležencev in delavnico 

"Kreativnost, učenje in izmenjava znanja" ter razpravo "Učinkovit pregled strokovne 

literature, plagiatorstvo, samoplagiatorstvo in sklicevanje na predhodne raziskave", ob 18. 

uri pa je sledil sprejem na Muzejskih vrtovih v Novem mestu. V četrtek in petek pa se bodo 

odvijala vabljena predavanja.  

V soboto se bodo udeleženci konference odpravili še na izlet po Sloveniji - spoznavali bodo 

lepote Bohinja in Bleda. 

Več fotografij in informacij o konferenci si lahko preberete na tej povezavi.  

OPISI FOTOGRAFIJ: 

Foto 1 in 2: Od leve proti desni: prof. Yair Levy (predsednik IIAKM, ZDA), prof. Boštjan Delak 

(FIŠ), novomeški župan Gregor Macedoni, prof. Dejan Jelovac (dekan FIŠ), prof. Alex 

Koohang (Middle Georgia State University, ZDA) in prof. Nitza Geri (Open University of 

Israel, Izrael). 

Foto 3: Dekan FIŠ, prof. dr. Dejan Jelovac 

Foto 4: Župan Novega mesta Gregor Macedoni 

https://www.iseg.ulisboa.pt/aquila/instituicao/ISEG/?locale=en
http://www.fis.unm.si/si/dogodki-in-novice/novice/na-fis-bo-med-21-in-24-junijem-potekala-konferenca-km-2017/4813/

