ZAPROSZENIE

Miejska
Praktycznego

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

Ustawicznego

w Katowicach filia w Zabrzu

w

Zabrzu

zapraszają

oraz

Pedagogiczna

Biblioteka

nauczycieli-bibliotekarzy i

Wojewódzka

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
Ministra

Kultury i

początek: rozdanie trzecie". Projekt

Dziedzictwa

Narodowego

ten jest

pochodzących

z

dofinansowany ze środków
Funduszu Promocji Kultury

w ramach programu "Promocja czytelnictwa".

Seminarium odbędzie się 24 października 2019 roku w budynku Miejskiego Ośrodka
Kultury (ul. 3 Maja 91A, 41-800 Zabrze).

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
kolejność zgłoszeń.

są

do wyczerpania

miejsc, o

zakwalifikowaniu się

Po przesłaniu zgłoszeń uczestnicy seminarium

otrzymają

decyduje

potwierdzenie

przyjęcia zgłoszenia i zakwalifikowania się na seminarium.

Dodatkowych informacji na temat seminarium chętnie udzieli:
Paweł Dobrzelecki
Główny specjalista ds. projektów, promocji i marketingu
Miejska Biblioteka Publiczna w Zabrzu
mailowo: pawel.dobrzelecki@biblioteka.zabrze.pl
lub telefonicznie: 609 158 965
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PROGRAM SEMINARIUM

9.00-10.00

10.00-10.15

Rejestracja uczestników

Rozpoczęcie seminarium: powitanie gości i uczestników
przez dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zabrzu
Tomasza Iwasiów

10.15-10.45

Justyna Konieczny
Książka na piątkę znakomity początek

10.45-11.30

Grzegorz Kasdepke
Chuligani w bibliotece - czyli jak wychować przyszłych
buntowników, marzycieli i wynalazców

11.30-12.00

12.00-12.45

Przerwa kawowa

Anna Czernow
Czytelnictwo dzieci i młodzieży wobec dorosłych oczekiwań

12.45-13.30

Joanna Papuzińska
Sam na sam z książką. Pierwsze samodzielne lektury

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

PRELEGENCI

ANNA CZERNOW
Literaturoznawca i prezes polskiej Sekcji IBBY. Pracuje w pracowni Korczakianum
(Muzeum Warszawy). Specjalizuje się w teorii i historii literatury dla niedorosłych.
Jest

autorką

wielu

artykułów

naukowych poświęconych literaturze dla dzieci

i młodzieży publikowanych w tomach zbiorowych i czasopismach branżowych.
Współpracuje

z Centrum

Sztuki Dziecka w Poznaniu przy kolejnych Biennale

Sztuki dla Dziecka. Stypendystka Internationale Jugendbibliothek w Monachium.

GRZEGORZ KASDEPKE
Pisarz, autor scenariuszy, dziennikarz. Długoletni redaktor naczelny czasopisma dla
najmłodszych "Świerszczyk". Jest cenionym twórcą literatury dziecięcej. W swoich
książkach

porusza

bardzo

istotne

zagadnienia, jednocześnie przedstawiając je

w sposób przystępny dla młodych czytelników. Zdobył za to uznanie krytyków oraz
nagrody – wśród uhonorowanych książek znalazły się pozycje „Co to znaczy…(…)”
oraz „Bon czy ton. Savoir vivre dla dzieci” "Niesforny alfabet" "Kuba i Buba".

JOANNA PAPUZIŃSKA
Prozaik, poetka, profesor nauk humanistycznych. Debiutowała w 1964 na łamach
prasy literackiej. Jest znaną autorką książek i wierszy dla dzieci, z których niektóre
cieszą się kultową wręcz popularnością, takich jak "Nasza mama czarodziejka",
czy "Czarna jama". Wykładała jako profesor na Uniwersytecie Warszawskim, ma
w

swoim

dorobku

wiele rozpraw i artykułów z dziedziny krytyki literackiej,

czytelnictwa i literatury dziecięcej. Za swoją pracę otrzymała wiele nagród
i wyróżnień. Spośród nich warto wymienić Złoty Krzyż Zasługi oraz Złoty Medal
„Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.

JUSTYNA KONIECZNY
Bibliotekarka wierząca, że mając dobry pomysł można każdego zachęcić do czytania
i stałych odwiedzin w bibliotece. Wdraża w życie projekty kulturalne, edukacyjne
i rozrywkowe skierowane przede wszystkim do dzieci i ich rodziców.

Autorka

licznych projektów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, opracowała i wdrożyła
autroski program "Rodzinne czytanie - wyobraźni odkrywanie".
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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
w seminarium "Książka na piątkę, znakomity początek"

24.10.2019 MOK w Zabrzu

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.
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 (Dz.U. 2018, poz.
1000 z późn. zm.) 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, przedstawiam 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 go przeprowadzenia (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.

data

podpis uczestnika

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
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