Serdecznie zapraszamy pracowników bibliotek do udziału w programie edukacyjnym

"Zarządzanie zbiorami bibliotecznymi
na Białorusi"
Termin: 18-22.05.2020
Wyżywienie: śniadania, obiadokolacje
Transport: autokar
Cena 1750 zł + 150 zł wiza

Główne elementy programowe
• Zapoznanie z zasadami organizacji i pracy narodowego systemu bibliotek na Białorusi
• Obserwacja funkcjonowania różnego typu bibliotek
• System kształcenia zawodowego bibliotekarzy
• Zapoznanie z zasadami funkcjonowania i zakresem doradztwa dla bibliotekarzy
• Informacje dotyczące nowoczesnych technologii wykorzystywanych w bibliotekach
• Nawiązanie kontaktów pomiędzy bibliotekami polskimi i białoruskimi
W części komplementarnej: Brześć, Mir, Nowogródek, Nieśwież, Mińsk, Grodno

Dzień 1
Wyjazd w godzinach rannych z Warszawy, przejazd do Brześcia, wizyta w bibliotece szkolnej,
zwiedzanie słynnej twierdzy brzeskiej oraz zabytków sakralnych: sobór św. Symeona, cerkiew św.
Mikołaja, kościół Podwyższenia Krzyża; spacer główną promenadą miasta, zakwaterowanie w hotelu
w Brześciu, obiadokolacja, nocleg
Dzień 2
Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu, wizyta w bibliotece publicznej, przejazd do Kosowa
Poleskiego,zwiedzanie: Kościół Św. Trójcy – miejsce chrztu Tadeusza Kościuszki, neogotycki pałac
Pusłowskich, muzeum T. Kościuszki w odbudowanym dworze , przejazd do miasteczka Różany –
ruiny dawnej rezydencji Sapiehów, późnorenesansowy kościół św. Trójcy, cerkiew i klasztor
bazylianów; przejazd do Miru, zwiedzanie zespołu zamkowo-parkowego z zamkiem Radziwiłłów,
wpisanym na listę UNESCO, który posłużył Mickiewiczowi za pierwowzór zamku Horeszków z „Pana
Tadeusza”; dalsze zwiedzanie miasta; rynek, kościół św. Mikołaja, cerkiew św. Trójcy, synagoga,
zakwaterowanie w hotelu w Mirze, obiadokolacja, nocleg
Dzień 3
Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu, przejazd do Nieświeża - zwiedzanie dawnej rezydencji
Radziwiłłów wpisanej na listę UNESCO, następnie: Brama Słucka, ratusz, kościół pw. Bożego Ciała;
przejazd do Mińska - wizyta w Białoruskiej Bibliotece Narodowej, zwiedzanie stolicy Białorusi:
Prospekt Niepodległości oraz plac Niepodległości z budynkami rządu i parlamentu
Mińska starówka, zwana Wysokim Miastem: prawosławna Katedra Św. Ducha, kościół św. Józefa,
klasztor Bernardynów, ratusz, cerkiew grecko - katolicka pw. Ducha Świętego, Plac Republiki, dom
Stanisława Moniuszki, Troickie Przedmieście, Wyspa Płaczu, zakwaterowanie w hotelu w Mińsku,
obiadokolacja, nocleg
Dzień 4
Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu, wizyta w bibliotece uniwersyteckiej, - przejazd do Zaosia,
zwiedzanie zespołu dworskiego, miejsca urodzenia Adama Mickiewicza, przejazd nad jezioro Świteź,
przejazd do Nowogródka, zwiedzanie domu-muzeum poety, spacer na Górę Zamkową, gdzie
znajduje się pomnik Mickiewicza, zwiedzanie kościoła farnego – miejsce chrztu Mickiewicza, przejazd
do wsi - Stare Wasiliszki – miejsce urodzenia Czesława Niemena, zwiedzanie muzeum w domu
rodzinnym artysty, przejazd do Grodna, zakwaterowanie, obiadokolacja w regionalnej restauracji,
występ zespołu ludowego, nocleg
Dzień 5
Śniadanie, wizyta w polskiej szkole, zwiedzanie Grodna: katedra, Nowy i Stary Zamek, synagoga,
budynki dawnych pałaców magnackich, najstarszy kościół w Grodnie pw. NMP, barokowa katedra
św. Franciszka Ksawerego, cerkiew św. Borysa i Gleba, Muzeum Elizy Orzeszkowej, cmentarz
rzymskokatolicki z mogiłą pisarki; przejazd nad Kanał Augustowski - godzinny rejs statkiem, wyjazd
w kierunku granicy białorusko-polskiej; przyjazd do Warszawy w późnych godzinach wieczornych

Po zakończeniu programu uczestnicy seminarium
otrzymują certyfikaty, które mogą być przydatne przy
awansie zawodowym.

Termin: 18-22.05.2020
Grupa: 38 uczestników
Cena 1750 zł obejmuje:
- przygotowanie programu i wizytowanie placówek
- transport autokarem klimatyzowanym (WC, Barek, DVD)
- 4 noclegi w hotelach 3* w pokojach 2- osobowych
- wyżywienie: śniadania i obiadokolacje
- występ zespołu ludowego
- ubezpieczenie KL, NNW, Assistance
- tłumaczenia spotkań i wykładów oraz praktyczną pomoc kierownika wyjazdu i tłumacza
Cena nie zawiera opłaty za wizę w wysokości 150 zł/os.

Bank PKO Bank Polski S.A. 94 1440 1231 0000 0000 0542 9455

Rezerwacji należy dokonać za pomocą formularza na stronie www.uef.lodz.pl
w menu AKTUALNE OFERTY
W terminie 18.01.2020 należy wpłacić zaliczkę w wysokości 500 zł, do dnia 18.03.2020 pozostałą
kwotę 1250 zł +150 zł za wizę (opłata za wizę bezzwrotna) na konto UEF- Polska.

Przy wpłatach proszę dopisać: Mińsk_2020 oraz imię i nazwisko uczestnika

Kierownik sekcji anglojęzycznej:
Lidia Solarek
e-mail: english@uef.lodz.pl
(42) 630 08 22 wew. 204
Godziny pracy pn,śr,czw 9:00 - 14:00

