FIŠ bo med 21. in 24. junijem gostil konferenco KM 2017
Na FIŠ bo od srede, 21. junija 2017, do sobote, 24. junija 2017, potekala mednarodna
konferenca KM 2017. Konference upravljanja znanja se bodo udeležili ugledni mednarodni
strokovnjaki, raziskovalci, ki se ukvarjajo z upravljanjem znanja tako na področju
izobraževanja, informacijske tehnologije kot tudi na področju kibernetske varnosti. Na
konferenci bodo tako svoje prispevke predstavili strokovnjaki iz več kot 10 držav Evrope,
Azije, Amerike in Afrike, si izmenjevali izkušnje in dograjevali svojo mrežo poznanstev.
"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 organizator konference dr. Boštjan
Delak. Ob tem je dodal, da bo na konferenci med drugim gostovala tudi ameriška
profesorica, ki je bila prva tuja ženska predavateljica v Južni Koreji in tam prebiva, predava
in raziskovalno deluje že več kot deset let, prihaja pa tudi profesor, ki je vodil sekcijo
kibernetske varnosti pri AIS in pripravil program izobraževanja za kibernetsko varnost za
severno ameriške fakultete in sodeloval z drugimi strokovnjaki iz vsega sveta pripravi tega
programa. "Prisotna bo vrsta drugih znanih profesorjev iz Bolgarije, Bosne, Gruzije, Italije,
Izraela, JAR, Južne Koreje, Nemčije, Poljske, Portorika, Portugalske, Rusije, ZDA in
Slovenije. Na konferenci bomo seveda predstavili tudi domače znanje."
Dr. Delak sicer obžaluje, da organizatorjem kljub naporom na konferenco ni uspelo privabiti
večjega števila slovenskih strokovnjakov s tega področja. "Kot kaže v Sloveniji razen redkih
izjem ni zanimanja za upravljanja znanja, vzpostavljanje novih poznanstev in potencialnih
skupnih projektov na tem področju, kakor tudi ni zanimanja za izmenjavo izkušenj s tujimi
strokovnjaki," je še dodal.
Dogajanje se bo 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 bo sledil sprejem na Muzejskih vrtovih v Novem mestu. V četrtek, 22. junija 2017, se bo
zjutraj najprej odvila uradna otvoritev, kjer bo zbrane med drugim nagovoril tudi novomeški
župan Gregor Macedoni. Sledila bodo vabljena predavanja in prispevki sodelujočih, kar se
bo nadaljevalo tudi v petek, 23. junija 2017. Na ta dan se bo dogajanje zaključilo s
podelitvijo nagrad in napovedjo konference KM 2018, ki se bo prihodnje leto odvijala v
italijanski Pisi.
V soboto se bodo udeleženci konference odpravili še na izlet po Sloveniji - spoznavali si
bodo lepote Bohinja in Bleda.
Natančen program konference si lahko ogledate na tej povezavi.

