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INVITAȚIE
Proedit la Bookfest 2014
Stimați editori, dragi proeditiști, prieteni ai cărții de pretutindeni, Centrul Național Proedit de
Formare Profesională din sectorul editorial și domeniile adiacente vă invită la Bookfest 2014 în
perioada 28 mai –1 iunie 2014 la standul C71, pavilionul C4, precum și la numeroase evenimente.
In premieră, lansăm cateva publicaţii şi ghiduri digitale, avem o masă rotundă, o dezbatere şi o
conferinţă pe teme importante, la care aveţi ocazia să vă întâlniţi cu Piotr. Marciszuk, preşedintele
Federaţiei Editorilor Europeni , invitat la Bookfest de organizatorii salonului.
Cu acest prilej, anunţăm înfiinţarea, în cadrul Centrului Proedit, a Clubului Editorilor
Profesionişti, un club de dezbateri şi idei profesionale, la care vă puteţi considera membri de drept.
Iata activităţile principale:
 Miercuri, 28 mai 2014 – orele 15.00 – 16.00 la Scena Arena, pavilion C1
Lansare publicații digitale Proedit
o Newsletterul și revista online Proedit
o Manualele / ghidurile profesionale
Moderator – Iolanda Chioaru, Organizator Formare Centrul Național Proedit


Joi, 29 mai 2014 – orele 11.00-12.00 la standul Proedit
o Lansarea Clubului Editorilor Profesioniști
o Masă rotundă cu tema: Programe și metode de formare a angajaților din domeniul cărții
Cu ocazia acestui eveniment incepem să distribuim legitimațiile de membru al clubului, iar cei prezenţi
vor avea ocazia de a afla programe și metode de formare a angajaților din domeniul cărții din alte țări
precum Franța, Germania, Anglia, Polonia etc.
Moderator – Iolanda Chioaru, Organizator Formare Centrul Național Proedit
 Joi, 29 mai 2014 – orele 13.00-14.00 la Sala Agora, pavilion C4
Conferința „Industria europeană a cărții: actualitate, perspective și provocări”
Prezintă: Piotr Marciszuk, Președinte Federația Editorilor Europeni (Federation of European Publishers).
Participă editori, profesioniști din industria cărții (cu preinscriere pe formular anexat)
 Joi, 29 mai 2014 – orele 16.00-18.00 la Scena Arena, pavilion C1
Dezbatere “Suntem gata pentru Manualul digital? Temeri, speranțe, dileme”
Moderator – Paul Balogh, Managing Partner Read Forward
Participă: autori și producători de manuale, cadre didactice, specialiști în educație, părinți, jurnaliști,
psihologi, sociologi, reprezentanți ai ONG-urilor educaționale etc. (cu preinscriere pe formular anexat)
Vă aşteptăm şi la stand cu informaţii despre evenimentele viitoare.
Vă rugăm să transmitem prezenta invitaţie şi altor colegi, colaboratori şi iubitori ai culturii scrise!
Vă aşteptăm!
Informaţii şi confirmări:
Iolanda Chioaru
0755 096 439
iolanda.chioaru@proedit.ro
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CERERE DE ÎNSCRIERE
Subsemnatul______________________________________ având datele de identificare CI/BI seria____,
nr ____________, CNP_________________angajat al _________________________________ cu profil
__________________________, având funcţia/atribuţii de _________________________, domiciliat în
Localitatea__________________, Judeţ/Sector____________, str._______________________________,
nr.____Bl. ___Sc.__Ap.___, tel.fix____________________, tel. mobil__________________________
fax_________________e-mail ___________________________________________ doresc să particip la
evenimentele organizate de Centrul National Proedit la Salonul international de carte Bookfest 2014:


Joi, 29 mai 2014, orele 13.00-14.00, la Cinematograful de Artă Bookfest, Pavilion C1 – balcon,
conferinţa „Industria europeană a cărții: actualitate, perspective și provocări”. Da__Nu__



Joi, 29 mai 2014, orele 16.00-18.00, la Scena „Arena”, pavililon C1, va avea o interventie
privind situatia manualului digital in Polonia si in Europa, inn cadrul dezbaterii „Suntem gata
pentru Manualul digital? Temeri, speranțe, dileme”.Da __NU __

Declar că am citit “Nota de informare privind protecţia datelor personale “, precum şi documentul
“Politica de confidenţialitate” (publicate pe site-ul www.proedit.ro ) şi sunt de acord cu utilizarea şi
prelucrarea datelor personale de către UER, care este autorizată de către Autoritatea Naţională de
Supraveghere a Prelucrării Datelor cu caracter personal.
Observaţii şi/sau opoziţii ______________________________________________________
___________________________________________________________________________
Declar, de asemenea, că am citit “Regulamentul de inscriere şi participare la Centrul PROEDIT”, aflat pe
site-ul www.proedit.ro, pe care, în cazul admiterii cererii mele, mă angajez să-l respect.

Semnătura participant ……………………..
Data

