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Temat konferencji:  „Człowiek potrzebuje korzeni i skrzydeł”. Małe ojczyzny: kultura, 

edukacja, rozwój 

 

Organizatorzy:  Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy w Katowicach, 

Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach 

 

Termin:  25 maja 2011 r. 

 

Miejsce: Sala Sejmu Śląskiego w Gmachu Sejmu Śląskiego,  

Katowice, ul. Jagiellońska 25. 

 

Konferencja adresowana jest do szerokiego grona nauczycieli, bibliotekarzy i regionalistów.  

 

Cele konferencji:  

1. Wymiana doświadczeń w zakresie edukacji i kultury regionalnej. 

2. Popularyzacja zagadnień związanych z dziedzictwem regionalnym.  

 

Tematyczne obszary dyskusji:  

1. Edukacja regionalna: z teorii i praktyki. 

2. Wpływ kultury regionalnej na rozwój osobowości dzieci i młodzieży. 

3. Regionalizm w pracy nauczyciela bibliotekarza. 

4. Walory dydaktyczne i wychowawcze regionalizmu. 

 

Informacje organizacyjne dla uczestników: 

Udział w konferencji jest bezpłatny. Koszty delegacji pokrywają uczestnicy.  

Chętnych do wygłoszenia referatu w trakcie konferencji prosimy o przesłanie tematu 

wystąpienia do dnia 15 kwietnia 2011 r. na adres poczty elektronicznej 

biblioteka@pbw.katowice.pl. Tekst wystąpienia (maksimum 15 minut) należy przesłać na 

podany wyżej adres e-mail do dnia 29 kwietnia 2011 r. Teksty należy przygotować 

w edytorze MS Word, czcionką Times New Roman 12 pkt., odstęp 1,5. Przypisy zamieścić 

w dolnej części strony, numerując kolejno. Przesłanie tekstu nie jest równoznaczne z jego 

zakwalifikowaniem do wygłoszenia. Wyborem referatów zajmie się Rada Programowa 

Konferencji, która preferować będzie teksty połączone z projekcją multimedialną.  
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Zgłoszenie uczestnictwa:  

Uczestnicy uzyskają zaświadczenia udziału w konferencji wystawione przez organizatorów. 

Warunkiem otrzymania zaświadczenia jest wcześniejsze zgłoszenie udziału (e- mailem, 

faksem lub poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie ROM-E Metis 

w Katowicach: http://www.metis.pl). 

Rejestracji można dokonać za pośrednictwem strony internetowej ROM-E Metis 

w Katowicach: http://www.metis.pl. 

 

 

 

Rada Programowa Konferencji:  

 

Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny  

Metis w Katowicach 

ul. Drozdów 21 i 17  

40-530 Katowice 

tel. 32 209 53 12 lub 14 

fax: 32 209 53 13 

 

e-mail: metis@metis.pl 

http://www.metis.pl 

 

Koordynator konferencji: 

Anna Dzięgiel 

e-mail: adziegiel@e.metis.pl 

tel. 32 209 53 12 w. 112 

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka  

im. J. Lompy w Katowicach  

ul. Ks. kard. S. Wyszyńskiego 7  

40-132 Katowice  

 

tel./fax 32 258 18 15  

32 258 38 38  

 

e-mail: biblioteka@pbw.katowice.pl  

http://pbw.katowice.pl 

 

 

Patronat medialny: 

 

 
 

 

                            


