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Warszawa, dnia 3 grudnia 2007 roku 

 

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie 

oraz Unia Europejskich Federalistów POLSKA 

mają zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w programie edukacyjnym: 

 

„Skomputeryzowane biblioteki - centra informacyjne i multimedialne we Francji” 

Lille, Paryż 31.05-07.06.2008 

  

Cel programu: 

• poznanie systemu oświaty i struktury bibliotek we Francji, 

• obserwacja funkcjonowania różnego typu bibliotek ze szczególnym uwzględnieniem organizacji 

i funkcjonowania centrów informacyjnych i multimedialnych, 

• system kształcenia zawodowego bibliotekarzy, 

• system doskonalenia zawodowego bibliotekarzy w zakresie technologii komputerowych, 

• poznanie metod pracy z czytelnikami, 

• nawiązanie kontaktów pomiędzy bibliotekami polskimi i francuskimi, 

• dodatkowa atrakcja wyjazdu -zwiedzanie Lille i Paryża. 

Po zakończeniu programu uczestnicy seminarium otrzymują certyfikaty, które są przydatne przy awansie 

zawodowym.  

 

Cena  2050 zł  przy 38 osobach obejmuje: 

• Transport autokarem (WC, DVD, barek, klimatyzacja) 

• 3 noclegi w hotelu w Lille (Premiere Classe, pokoje 2- osobowe z łazienkami, toaletami i TV) 

i 2 noclegi w hotelu w Paryżu (Formuła 1, pokoje 2-osobowe z TV, łazienki i toalety na korytarzach) 

• Wyżywienie (śniadania i obiadokolacje) 

• Ubezpieczenie 

• Tłumaczenia wykładów oraz praktyczną pomoc kierownika wyjazdu i tłumacza 

Rezerwacja miejsc:  

Podstawą do rezerwacji miejsca jest przesłanie zgłoszenia do dnia 15 stycznia 2008 (listem, faksem, 

telefonicznie lub e- mailem) zawierającego imię, nazwisko, adres, PESEL, telefon kontaktowy, faks/mail oraz 

adres miejsca pracy wszystkich uczestników wyjazdu (formularz zgłoszeniowy w załączeniu). 

Pisemne zgłoszenia uczestników prosimy przesyłać na załączonym formularzu:  

listem: Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów, 02-026 Warszawa, ul. Raszyńska 8/10 

faksem: (22) 57: (1 70 

e–mailem: francja@oeiizk.waw.pl 

Załączony regulamin wpłat należy podpisać i przesłać faksem (22) 57: (1 70 lub listownie ze zgłoszeniem. 
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Następnie w terminie do 10 lutego 2008 należy wpłacić zaliczkę w wysokości (00 zł, a pozostałą część nie 

później niż do dnia 31 marca 2008 na konto UEF- Polska: 

Nordea Bank Polska :( 1((0 1231 0000 0000 05(2 :(55 

Przy wpłacie proszę dopisać: Lille 31.05-07.06.2008 oraz imię i nazwisko uczestnika 

Kontakt:  

UEF – Agnieszka Szczęsna - Kierownik Programów francuskojęzycznych, francais@uef.lodz.pl  

tel.  0(2 630 08 22 faks: 0(2 63: 77 70 

OEIiZK – Bożena Boryczka – współorganizator, francja@oeiizk.waw.pl  

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w programie! 

 

 


