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UEF Wojciechowski oraz Ośrodek Edukacji Informatycznej  

i Zastosowań Komputerów w Warszawie  

mają zaszczyt zaprosić Państwa  

do udziału w programie edukacyjnym: 

 

„Biblioteki jako centra informacyjne i multimedialne w Finlandii i Estonii”  

 
 

 
 

 

 

Tampere, Tallin 

Termin: 08-14.11.2015 

Cena: 2090 zł 

Wyżywienie: śniadania, obiadokolacje 

Transport: autokar, prom 

Główne elementy programu: 

 Zapoznanie z zasadami organizacji i pracy narodowego systemu bibliotek w Finlandii 

i Estonii. 

 Obserwacja funkcjonowania różnego typu bibliotek ze szczególnym uwzględnieniem 

organizacji i funkcjonowania centrów informacyjnych i multimedialnych. 

 System kształcenia zawodowego nauczycieli i bibliotekarzy. 

 Zapoznanie z zasadami funkcjonowania i zakresem doradztwa dla bibliotekarzy.  

 Informacje dotyczące nowoczesnych technologii wykorzystywanych w bibliotekach.  

 Nawiązanie kontaktów pomiędzy bibliotekami polskimi i fińskimi.  

 Elementy kulturoznawcze i turystyczne w czasie wolnym: Helsinki, Tampere, Turku, 

Tallin, Ryga. 

Po zakończeniu programu uczestnicy seminarium otrzymują certyfikaty! 

 



 

Informacje organizacyjne 

 

Termin: 08-14.11.2015 

Grupa: 36-40 osób  

Cena: 2090 zł obejmuje: 

 Przygotowanie programu. 

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

 Prom z Tallina do Helsinek. 

 Zakwaterowanie (1 nocleg w Tallinie: Hotel Dzingel****, pokoje 2-osobowe; 3 noclegi 

w centrum Tampere w hotelu OMENA: pokoje 2-osobowe z łazienkami, łóżka małżeńskie 

z oddzielną pościelą, dodatkowa rozkładana dwuosobowa kanapa). 

 Wyżywienie  śniadania i obiadokolacje. 

 Wizytowanie placówek. 

 Ubezpieczenie KL, NNW, Assistance w SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. 

 Tłumaczenia wykładów oraz praktyczną pomoc kierownika wyjazdu i tłumacza. 

Rezerwacja miejsc:  

Podstawą do rezerwacji miejsca jest przesłanie e-mailem na adres tampere@oeiizk.waw.pl  

zgłoszenia zawierającego: imię, nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, telefon kontaktowy, e-mail 

oraz adres miejsca pracy. 

 

W terminie 08.08.2015 należy wpłacić zaliczkę w wysokości 500 zł do dnia 08.10.2015 pozostałą 

kwotę tzn. 1590 zł konto UEF Wojciechowski  

Przy wpłatach proszę dopisać: Tampere_08-14.11.2015 oraz imię i nazwisko uczestnika 

 

Konto UEF: PKO PB 19 1440 1231 0000 0000 1678 5431 

 
 

Kontakt:  

Lidia Solarek (UEF) – tel. (0-42) 630 08 22 wew. 204,  e-mail: english@uef.lodz.pl 

Bożena Boryczka (OEIiZK) – tel. 693 280 623,  e-mail: tampere@oeiizk.waw.pl  

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w programie! 

mailto:tampere@oeiizk.waw.pl

