
ZAPROSZENIE 

        Miejska  Biblioteka Publiczna im. Jerzego Fusieckiego w Zabrzu, Centrum Kształcenia

Praktycznego   i   Ustawicznego   w  Zabrzu  oraz   Pedagogiczna  Biblioteka   Wojewódzka 

w Katowicach filia w Zabrzu  zapraszają  nauczycieli-bibliotekarzy i  nauczycieli-polonistów

pracujących  we  wszystkich  typach  szkół  oraz  bibliotekarzy z  wszystkich typów  bibliotek 

do  wzięcia  udziału  w  bezpłatnym  seminarium,  które  jest  realizowane  w ramach projektu 

"Książka na piątkę, znakomity  początek: rozdanie czwarte".  Projekt  ten  jest dofinansowany

ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji

Kultury w ramach programu "Promocja czytelnictwa".

           Seminarium  odbędzie  się  22  października  2020  roku  w  budynku Miejskiego 

Ośrodka Kultury w Zabrzu (ul. 3 Maja 91A).

            Udział w seminarium jest bezpłatny. Koszty dojazdu pozostają po stronie uczestnika.

Liczba  miejsc na  seminarium jest  ograniczona, zgłoszeń można dokonywać  przez wysłanie

zeskanowanych formularzy zgłoszeniowych na adres: warsztaty@biblioteka.zabrze.pl

 

            Zapisy prowadzone  są  do wyczerpania  miejsc, o  zakwalifikowaniu się  decyduje 

kolejność zgłoszeń.  Po przesłaniu zgłoszeń uczestnicy seminarium  otrzymają  potwierdzenie

przyjęcia zgłoszenia i zakwalifikowania się na seminarium.

          

Dodatkowych informacji na temat seminarium udzieli:

Paweł Dobrzelecki

Zastępca Dyrektora

Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zabrzu

e-mail:pawel.dobrzelecki@biblioteka.zabrze.pl

tel: 609 158 965

 Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury



PROGRAM SEMINARIUM 

9.00-10.00

 

Rejestracja uczestników 

 

10.00-10.05

 

Rozpoczęcie seminarium: powitanie gości i uczestników

przez dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zabrzu

Tomasza Iwasiów 

 

10.10-10.50

 

Książki dla dzieci i młodzieży w epoce rewolucji cyfrowej:

e-czytanie, e-booki, aplikacje książkowe

dr Michał Zając

10.50-11.30

 

Jak nie zwariować z lekturami szkolnymi? 

Dlaczego w szkole nie warto myśleć o kanonie literackim
dr Mikołaj Marcela

W przystępny sposób o trudnych sprawach. Jak rozmawiać 

z dziećmi o problemach naszych czasów

Marcin Szczygielski

  

11.30-12.00

 

Przerwa kawowa 

 

12.40-13.20

 

Współczesny kanon książkowy - perspektywa dorosłych,
perspektywa dzieci i nastolatków
prof. Grzegorz Leszczyński

12.00-12.40

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

Otwarcie seminarium przez dyrektora Biblioteki Śląskiej 

prof. Zbigniewa Kadłubka

 

10.05-10.10

 



PRELEGENCI 

prof.  Grzegorz Leszczyński 
Pracownik   naukowy   Uniwersytetu    Warszawskiego,  dyrektor   Centrum  Języka 

Polskiego i  Kultury  Polskiej  dla  Cudzoziemców  Polonicum,  kierownik  Zakładu  

Literatury  Popularnej,  Dziecięcej  i Młodzieżowej  na  Wydziale  Polonistyki  UW.

Ostatnio wydał m.in. monografię "Wielkie małe książki. Lektury dzieci. I nie tylko"

oraz leksykon "Daję słowo. Wędrówki po języku i literaturze". 

dr Michał Zając
Wykładowca  na  Wydziale  Dziennikarstwa,  Informacji  i  Bibliologii UW.  W latach

2012-2019  pełnił funkcję zastępcy kierownika  studiów  podyplomowych  „Literatura 

i  książka  dla  dzieci  i  młodzieży  wobec  wyzwań  nowoczesności”.  Jest  członkiem

Pracowni    Interdyscyplinarnych   Badań    Książki   obrazkowej  przy   Uniwersytecie

Gdańskim. Działa w organizacjach pozarządowych związanych z książką, bibliotekami

i  ruchem  wydawniczym:  Fundacja  Info XXI,  Polskie  Towarzystwo Bibliologiczne,

Polska Sekcjia IBBY.

dr Mikołaj Marcela 
Nauczyciel akademicki i pisarz. Doktor nauk humanistycznych. Autor bestsellerowych

poradników  dla  rodziców  "Jak  nie spieprzyć  życia  swojemu dziecku. Wszystko, co

możesz  zrobić,  żeby edukacja miała sens" i "Jak  nie zwariować ze swoim dzieckiem"

oraz vege kryminałów dla dzieci z serii "Best Seler". Wicedyrektor kierunków: Sztuka

pisania, Twórcze pisanie i marketing wydawniczy na Uniwersytecie Śląskim. Moderator

procesu Design Thinking. Tutor w rozmaitych programach edukacyjnych.

Marcin Szczygielski
Autor  książek  dla  dzieci  i młodzieży, zdobywca  prestiżowych  nagród. Trzykrotnie 

zdobył Grand Prix Konkursu Literackiego im. Astrid Lindgren, organizowanego przez

Fundację ABCXXI – „Cała Polska czyta dzieciom”.  Laureat Nagrody Dużego Donga 

za powieść „Za niebieskimi drzwiami” i  Zielonej Gąski za „Czarownicę piętro niżej”.

Tytuł Książki  Roku  PS  IBBY otrzymały także „Klątwa dziewiątych urodzin” (2016) 

i  „Serce  Neftydy”  (2017).  Dwukrotny  zwycięzca  konkursu  Empiku  na  Najlepszą 

Książkę Dziecięcą "Przecinek i Kropka" (2018 i 2019).

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury



FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

Imię:

Nazwisko:

Adres e-mail:

Pełna nazwa instytucji:

Realizując wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), prosimy o zapoznanie się z poniższą informacją na

temat przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. J. Fusieckiego 

w Zabrzu.

Wypełniony formularz zgłoszenia 

(podpisany i zeskanowany do pliku formatu pdf)

należy przesłać pocztą elektroniczną

na e-mail: warsztaty@biblioteka.zabrze.pl

UWAGA! W tytule wiadomości należy wpisać:

Seminarium Książka na piątkę - znakomity początek 

            data              podpis uczestnika 

na seminarium "Książka na piątkę, znakomity początek"  22.10.2020 MOK w Zabrzu  

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Jerzego Fusieckiego w Zabrzu
(klauzula informacyjna)

     Pani/Pana dane osobowe, zawarte w niniejszym formularzu, przetwarzane będą na podstawie i zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j,Dz.U. 2019, poz.

1781.) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO.

      Wypełniając obowiązek informacyjny, wynikający z art. 13 RODO, przedstawiamy informację dotyczącą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Jerzego Fusieckiego z siedzibą w Zabrzu (41-800), ul. ks. J. Londzina 3, dalej Biblioteka.

2. Wyjaśnień w sprawach związanych z danymi osobowymi udziela Inspektor Ochrony Danych; kontakt: daneosobowe.iod@biblioteka.zabrze.pl lub listownie na adres Biblioteki.

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rejestracji i organizacji seminarium, o którym mowa powyżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, którym jest umożliwienie

uczestnikom seminarium wzięcia w nim udziału i umożliwienie Bibliotece przeprowadzenia go (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane osobowe mogą być przetwarzane również w celu realizacji prawnie

uzasadnionych interesów Biblioteki polegających na dochodzeniu lub obronie w sprawie roszczeń lub praw Biblioteki - w przypadku powstania ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

4. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt. 3, Pani/Pana dane mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na mocy przepisów prawa oraz podmiotom, którym

przekazanie danych jest uzasadnione dla wykonania określonej czynności lub realizacji określonej usługi świadczonej na rzecz Administratora, np. operatorom pocztowym, podmiotom świadczącym

obsługę prawną Administratora, podmiotom zapewniającym Administratorowi obsługę IT.

5. Dane nie są transferowane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych, nie podlegają również zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

6. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3 celów przetwarzania, tj.: przez okres niezbędny do przeprowadzenia seminarium oraz przekazania materiałów

poseminaryjnych, a także przez okres wymagany do dochodzenia ewentualnych roszczeń do czasu ich przedawnienia.

7. W związku z przetwarzaniem przez Bibliotekę danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do ich sprostowania

(poprawiania), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych (powyższe prawa przysługują w zakresie

określonym w art. 15-18 oraz art. 20-21 (RODO).

8. W sprawach spornych lub w przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Bibliotekę Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do

organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony DanychO sobowych).

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do zarejestrowania się na seminarium, o którym mowa powyżej, a następnie wystawienia stosownego zaświadczenia.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury


