
 

 

 

 
 

 

Szanowni Państwo, 
 

Ośrodek Usług Pedagogicznych i Socjalnych ZNP Filia w Łodzi, w ramach 

doskonalenia zawodowego nauczycieli, organizuje w dniach 16-17 listopada 2018 r.  

III Ogólnopolski Zjazd Nauczycieli Bibliotekarzy pod hasłem: "Przygoda  

w Bibliotece". Tegoroczne spotkanie odbędzie się podczas Salonu Ciekawej Książki – 

cyklicznego dedykowanego branży wydawniczo-księgarskiej wydarzenia, które 

organizowane jest w Łodzi od 2010 r.  

Celem Zjazdu jest prezentacja działań i pomysłów służących zachęceniu uczniów 

do korzystania z oferty biblioteki szkolnej. Zjazd będzie również okazją do wymiany 

poglądów oraz pokazania dobrych praktyk związanych z twórczą i innowacyjną 

działalnością bibliotek. Spotkanie sprzyjać będzie integracji środowiska nauczycieli 

bibliotekarzy oraz osób zajmujących się aktywną promocją książki i czytelnictwa.  

Uczestnicy Zjazdu oprócz specjalnie przygotowanych zajęć, wykładów  

i warsztatów, będą mieli możliwość odwiedzenia w jednym miejscu stoisk polskich  

i zagranicznych wydawnictw, hurtowni książek, księgarni, instytucji kultury oraz 

stowarzyszeń związanych z rynkiem książki w Polsce. Tradycyjnie bogatej ekspozycji 

wydawniczej towarzyszyć będą panele dyskusyjne, spotkania z autorami, warsztaty dla 

dzieci oraz atrakcje dla miłośników gier planszowych.  

Serdecznie zapraszam. 

 

Łódź, dn. 01-10-2018 r.  

        
        

       Prezes Okręgu Łódzkiego ZNP 

 
           Marek Ćwiek 
  



 

 

Program Zjazdu: 
 

DZIEŃ I, Hala EXPO, al. Politechniki 4 

GODZINA TEMAT 

10:00 – 11:00 Rejestracja uczestników 

11:00 – 11:10 Uroczyste rozpoczęcie 

11:10 – 11:30 Przygoda z Jigsaw – metodą rozbudzania zainteresowań 

czytelniczych nastolatków – prof. nadzw. dr hab. Mariola Antczak 

(kierownik Katedry Informatologii i Bibliologii Wydział Filologiczny 

Uniwersytetu Łódzkiego) 

11:30 – 11:50 Co ma piernik do wiatraka? – gadżety w rękach nauczyciela 

pobudzającego myślenie twórcze dzieci i młodzieży –  

dr Monika Just (trener twórczości, licencjonowany superwizor 

treningu twórczości Polskiego Stowarzyszenia Kreatywności) 

11:50 – 12:10 
Współczesna edukacja filmowa – Jacek Krajewski (organizator Kina 

Przytulnego Łódzkiego Domu Kultury) 

12:10 – 12:25 
Dyskusja 

12:25 – 12:35 Przerwa kawowa 

12:35 – 12:55 Podróże literackie w bibliotece, czyli jak pobudzić kreatywność 

dzieci i młodzieży na warsztatach literackich – Tomasz Staroń 

(nauczyciel bibliotekarz w Zespole Szkół nr 4 w Skierniewicach) 

12:55 – 13:15 Przygoda z książką. Ale jaką? Propozycje wydawnicze dla dzieci  

i młodzieży – Sławomir Waśniewski (pedagog i oligofrenopedagog, 

trener terapii pedagogicznej, animator działań twórczych, trener 

kreatywności, wykładowca OUPiS ZNP Filia w Łodzi) 

13:15 – 13:30 Dyskusja 

13:30 – 13:40 Przerwa kawowa 

14:00 – 15:00 Wykład w ramach Salonu Ciekawej Książki 

15:00 – 15:30 Obiad 

15:30 – 18:00 Czas wolny na zwiedzanie stoisk 

 



 

 

 

DZIEŃ I, Łódzki Klub Nauczyciela, ul. Piotrkowska 137/139 

19:00 – 22:00 Bankiet integracyjny 

 

DZIEŃ II, Łódzki Klub Nauczyciela, ul. Piotrkowska 137/139 

10:00 – 10:30 Escape room (pokój zagadek) – Sławomir Waśniewski (pedagog  

i oligofrenopedagog, trener terapii pedagogicznej, animator działań 

twórczych, trener kreatywności, wykładowca OUPiS ZNP Filia  

w Łodzi) 

11:00 – 13:00 Escape room w praktyce 

13:15 – 13:30 Podsumowanie i zakończenie Zjazdu 

13:30 Obiad 

 

  



 

 

 

Wpłat należy dokonać po otrzymaniu faktury na konto: 

Bank Polska Kasa Opieki S.A. XI Oddział w Łodzi, ul. Sienkiewicza 85/87 

Numer konta: 84 1240 3073 1111 0010 4138 7741 

  

 

Informacje organizacyjne: 

Adresaci nauczyciele bibliotekarze, bibliotekarze bibliotek publicznych, 

animatorzy kultury, nauczyciele języka polskiego, nauczyciele 

świetlic, wychowawcy 

Termin i miejsce 
 

16-17 listopada (piątek-sobota) 

I dzień – Łódź Hala Expo, Łódź, aleja Politechniki 4 

II dzień – Łódzki Klub Nauczyciela, Łódź, ul. Piotrkowska 137/139 

Zapisy 
uczestników 

lodz@oupis.pl ; znp.oupis@gmail.com ; tel.: 42 636 21 18 

Cena 200 zł (+23% VAT jeżeli brak finansowania ze środków 

publicznych) dla osób niekorzystających z noclegu; 

290 zł (+23% VAT jeżeli brak finansowania ze środków 

publicznych) dla osób korzystających z noclegu w pokoju  

1-osobowym ze śniadaniem; 

270 zł (+23% VAT jeżeli brak finansowania ze środków 

publicznych) dla osób korzystających z noclegu w pokoju  

2-osobowym ze śniadaniem; 

W trakcie Zjazdu 
zapewniamy 

- certyfikat potwierdzający udział w Zjeździe; 

- materiały szkoleniowo-informacyjne; 

- możliwość indywidualnej konsultacji z prelegentami; 

- bankiet integracyjny 

- wyżywienie (łącznie: dwa obiady) oraz serwis kawowy. 

Miejsce noclegu HOTEL MAZOWIECKI** adres: ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 

53/57, 90-640 Łódź 



 

 

KKAARRTTAA  ZZGGŁŁOOSSZZEENNIIAA  
 

Imiona i nazwisko uczestnika: .................................................................................................................................... .......... 
    

Kontakt: ................................................................................................................................................................................... .......... 
    (numer telefonu)      (adres e-mail) 

 Nie będę korzystać z noclegu  

 Będę korzystać z noclegu w hotelu "Mazowieckim" w pokoju 1-osobowym  

 Będę korzystać z noclegu w hotelu "Mazowieckim" w pokoju 2-osobowym  

* prosimy wybrać jeden z powyższych wariantów 

 

Dane do faktury: 

Nabywca: ................................................................................................................................................................................... .......... 
 (nazwa nabywcy) 

    

Adres: ......................................................................................................................................................................................... .......... 
      (ulica, kod pocztowy, miejscowość)     
 

NIP: .............................................................................................................................................................................................. .......... 
 

Odbiorca: ................................................................................................................................................................................... .......... 
 (nazwa odbiorcy) 

 

Adres: ......................................................................................................................................................................................... .......... 
      (ulica, kod pocztowy, miejscowość)  

  

• O zakwalifikowaniu oraz warunkach organizacyjnych Zjazdu uczestnicy zostaną poinformowani drogą 
mailową lub telefonicznie; 

• Rezygnację z udziału w Zjeździe należy zgłosić najpóźniej na 7 dni przed planowanym rozpoczęciem Zjazdu; 

• Fakturę za udział w Zjeździe uczestnicy otrzymają w dniu Zjazdu; 

• W przypadku nie zgłoszenia rezygnacji z udziału w Zjeździe na 7 dni przed rozpoczęciem, uczestnik zostanie 
obciążony kosztami. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wyłącznie w zakresie niezbędnym dla mojego 
uczestnictwa w Zjeździe organizowanym przez OUPiS ZNP Filia w Łodzi.   

   

      ..................................................................................   
          (podpis uczestnika Zjazdu) 

  



 

 

 

 

………………………………………………… 

                (pieczęć placówki) 

 

 

 

Oświadczenie 
 

 Oświadczam, że wymienione w fakturze szkolenie zostało w co 
najmniej 70% sfinansowane ze środków publicznych (w rozumieniu art. 5 
ust. 1 ustawy  o finansach publicznych).  

Szkolenie dotyczy:  

 

 ...................................................................................................................................................................................................... .......... 
     (imię i nazwisko uczestnika szkolenia) 

 

 

 

         …………………………………………… 
                    (podpis dyrektora) 

 

 


