
Dofinansowano ze środków Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego

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 do wzięcia udziału w bezpłatnym seminarium,  które  

jest realizowane w ramach projektu "Książka na piątkę, znakomity początek: rozdanie drugie".

Projekt ten jest dofinansowany przez  Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w  ramach

programu "Promocja czytelnictwa". 

 

           Seminarium odbędzie się 25 października 2018 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  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 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 

PARTNERZY:  
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PARTNERZY:  

PROGRAM SEMINARIUM

9.00-10.00 Rejestracja uczestników 

10.00-10.15 Rozpoczęcie seminarium: powitanie gości i uczestników 

przez dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zabrzu 

Tomasza Iwasiów 

10.15-10.45 Paweł Dobrzelecki 

Książka na piątkę znakomity początek - czyli kilka słów 

o promocji czytelnictwa   

10.45-11.15 Agnieszka Woszczyk 

Czy czytanie ma sens? 

 
11.15-12.30 Irena Koźmińska  

Czytanie jako sztuka przetrwania 

   

Anna Dziewit-Meller 

Jak zarazić współczesną młodzież chęcią poznawania 

świata przez książki? 

 

 

12.30-13.00 Przerwa kawowa 

13.00-14.00 
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PRELEGENCI

PARTNERZY:  

 

ANNA DZIEWIT-MELLER 

Pisarka  i  dziennikarka.  Współautorka wywiadów  "Głośniej! Rozmowy z pisarkami" 

i  "Teoria  trutnia i inne.  Rozmowy z  mężczyznami",  a  także  reporterskiej  książki 

o Gruzji "Gaumardżos, opowieści z Gruzji".  W 2012 roku ukazała się jej debiutancka 

powieść "Disko", nominowana do Nagrody Literackiej "Gryfia".  W 2016 roku wydała 

bestsellerową  powieść  „Góra Tajget”,  zaś w 2017  ukazała  się  jej  książka dla dzieci 

„Damy, dziewuchy, dziewczyny. Historia w spódnicy”.  Prowadzi  autorski  popularny, 

kanał internetowy o książkach bukbuk. Jest felietonistką "Tygodnika Powszechnego". 

 

PAWEŁ DOBRZELECKI 

Główny specjalista do spraw projektów, promocji i marketingu w Miejskiej Bibliotece 

Publicznej  w  Zabrzu.  Z wykształcenia  bibliotekarz i menedżer kultury.  Absolwent 

Szkoły Trenerów STOP. Entuzjasta alternatywnych form edukacji i partycypacyjnego 

modelu  instytucji  kultury. Twórca  i  realizator  licznych  projektów,  wierzący,  że 

bibliotekarze  mogą  zachęcić  do  czytania każdego, trzeba mieć tylko dobry pomysł.  
Stypendysta MKiDN w dziedzinie upowszechniania kultury za projekt KULTURA x 3 

IRENA KOŹMIŃSKA 

Założycielka i  prezes  Fundacji  „ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom”,  inicjatorka 

kampanii czytania, Konkursu Literackiego im. Astrid Lindgren na współczesną książkę 

dla dzieci i młodzieży, Internetowego Uniwersytetu Mądrego Wychowania,  programów 

„Pierwsza  Książka  Mojego  Dziecka,  „All of  Europe Reads to Kids”.  Współautorka,  
z Elżbietą  Olszewską,  książek:  „Z dzieckiem w świat wartości”  i „Wychowanie przez 

czytanie” oraz tekstów edukacyjnych do zbioru „Gorzka czekolada i  inne  opowiadania  
o ważnych sprawach”.  Prowadzi  w  kraju  i  za  granicą  wykłady  z  zakresu zdrowia 

emocjonalnego, wychowania przez czytanie i nauczania wartości.  
 

AGNIESZKA WOSZCZYK 

Dr n. hum., doradca filozoficzny, dyplomowany coach, wykładowca akademicki, autorka 

pierwszego w Polsce  programu  studiów  Doradztwo  filozoficzne  i  coaching.  Autorka 

kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu historii filozofii, ontologii, teoretycznych 

podstaw  coachingu  i  praktyki filozoficznej.  Łączy coaching z filozofią w refleksyjnych 

procesach indywidualnych oraz grupowych. 
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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

PARTNERZY:  

Imię: 

Nazwisko: 

Miejsce pracy: 

Miejscowość: 

Adres e-mail: 

. 

 

W związku z udzieloną zgodą oraz przekazanymi powyżej danymi osobowymi oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a, że podane dane osobowe przetwarzane są na podstawie i zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych oraz ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 2016/679 z dnia 27.04.2016 r., dalej Rozporządzenie. Zgodnie z art. 13 

Rozporządzenia zostałem/am poinformowany/a, że: 

   1. Administratorem podanych 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. Biblioteka przetwarza podane dane osobowe w w następujących celach: 

   a) realizacji czynności w zakresie i na podstawie udzielonej zgody, tj. organizacji i realizacji seminarium, o którym mowa powyżej; 

   b) realizacji prawnie uzasadnionych interesów Biblioteki polegających na dochodzeniu lub obronie w sprawie roszczeń lub praw Biblioteki - w przypadku powstania ewentualnych roszczeń. 

   4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w seminarium, o którym mowa powyżej, a następnie wystawienia stosownego zaświadczenia. 

   5. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt. 3, podane 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, np. operatorom pocztowym, kurierom, podmiotom świadczącym usługi prawne. 

   6. Dane nie będą transferowane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych, nie będą również podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

   7. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3 celów przetwarzania, tj. 

   a) w zakresie danych przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody, przez czas realizacji czynności zgodnych z udzieloną zgodą (dane osobowe zostaną usunięte/zniszczone po wydaniu 

uczestnikom stosownych zaświadczeń), w każdym przypadku – do czasu odwołania zgody; 

   b) w zakresie realizacji prawnie uzasadnionych interesów Biblioteki, przez okres do czasu ich realizacji lub wygaśnięcia. 

   8. W związku z przetwarzaniem przez Bibliotekę danych osobowych, osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych (w zakresie określonym w art. 15-18 oraz art. 20-21 Rozporządzenia). 

W przypadkach, w których przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym 

momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

   9. W sprawach spornych lub w przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Bibliotekę danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do 

wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych). 

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 

w seminarium "Książka na piątkę, znakomity początek"  25.10 2018 MOK w Zabrzu   

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu przez 

Miejską Bibliotekę Publiczną im. Jerzego Fusieckiego z siedzibą w Zabrzu (41-800), ul. ks. J. 

Londzina 3, w celu organizacji i realizacji seminarium, o którym mowa powyżej


