Centrul Naţional Proedit
Calendar de activităţi şi evenimente toamnă 2014
Nr.
Crt.

Denumire

Perioada

Nr.
Lectori
locu
ri
15 Mihaela Murgoci

1.

Atelier de scriere 15-19
proiecte culturale sept.

2.

Curs Competențe 29 sept. - 15
Antreprenoriale și 3 oct.
bune practici în
domeniul editorial
Curs Redactor
6-30 oct. 20
(doar
zilele
pare)

3.

4.

5.

Curs
Tehnoredactor
presa scrisa si
edituri (347121)
Atelier ilustrație
de carte

7-31 oct, 15
(doar
zilele
impare)
3-7
15
noiembrie

Paul Marinescu
(formator autorizat,
Preşedintele Editurii
CECCAR)
Catalin Strat (formator,
redactor cu mare
experienta, autorul
manualului de
redactare Proedit)
Victor Jalbă Şoimaru
(formator, cel mai
experimentat realizator
de ebook din România)
Walter Riess
(ilustrator)

Finalizare

Loc

Diplomă de
participare

Sediu

Certificat

Sediu

Tarif
Tarif
Obs.:
integral membrii
(lei)* UER/AEr
300
200
În cadrul atelierului participanții pot scrie sub
coordonarea lectorului, un proiect pe care
intenționează să îl depună în cadrul sesiunilor
de cereri de proiecte specifice.
4 ore / zi
300
200
3 ore / zi

Certificat

Sediu

600

400

4 ore / zi

Certificat

Sediu

600

400

4 ore / zi

Diplomă de
participare

Sediu

300

200

Materialele de curs vor fi furnizate de
organizator. 3 ore/zi
Atelierul se va încheia cu o expoziție in cadrul
Gaudeamus 2014.

300

200

6.

Atelier animator 10-14
20
de lectură
noiembrie

Diplomă de
participare

Sediu

7.

Târgul de carte

Diplomă de

Romex gratuit

26-30

Întâlniri cu membrii Clubului Editorilor

Nr.
Crt.

8.
9.

Denumire

Perioada

Nr.
locu
ri

Gaudeamus

noiembrie

Curs Asistent
Relații Publice
Schimb de
experiență (Târg
de carte Sofia,
Bulgaria)

3-17 Dec. 15
2014
10-15
15
Dec.

Lectori

Finalizare

Loc

Tarif
Tarif
integral membrii
(lei)* UER/AEr

participare

po

Angelica Elena Naghen Certificat
(formator autorizat)
Diplomă de
participare

Sediu

600

Sofia

150 euro

Obs.:

Profesioniști, Expoziție ilustrație de carte,
Practică animator de lectură
400
Din program: discuții cu editorii bulgari,
participare la mese rotunde. Deplasarea va
dura 3 zile, 2 nopți de cazare. Transport cu
microbuzul. Cazare hotel 3* în regim single cu
mic-dejun.

Grila de reduceri.
Pentru cei care s-au inscris/doresc sa se inscrie la mai multe cursuri, conferinte, ateliere, sesiuni de informare etc.
Se va aplica urmatoarea grila de reduceri pentru intregul an 2014:
 participare la doua cursuri, reducere de 50% la al doilea curs;
 participare la un curs si o conferinta (atelier, sesiune etc.), reducere de 100% pentru conferinta (atelier, sesiune)
 participare la doua conferinte (ateliere, sesiuni etc.), reducere de 50% pentru al doilea eveniment
 participare la 3 sau mai multe evenimente (cursuri, conferinte), se acorda reduceri de 50% pentru fiecare inscriere.

