
XIV Ogólnopolskie Warsztaty JHP BN i UKD 2012 

  

Biblioteka Narodowa serdecznie zaprasza na XIV Ogólnopolskie Warsztaty Języka 

Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej i Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej 

2012, które odbędą się w dniach 9 – 11 maja 2012 r., w Bibliotece Narodowej, al. 

Niepodległości 213, w sali im. Stefana Dembego. 

XIV Ogólnopolskie Warsztaty Języka Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej i 

Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej 2012, zgodnie z kilkunastoletnią już tradycją, będą 

poświęcone JHP BN i UKD - dwóm językom informacyjno-wyszukiwawczym. 

Zainteresowani mogą uczestniczyć według uznania w jednym, dwóch lub trzech dniach 

warsztatów, korzystając z zagwarantowanej przez Bibliotekę Narodową obsługi kateringowej 

lub rezygnując z niej. W każdym przypadku konieczne jest odpowiednie wypełnienie karty 

uczestnika i uiszczenie opłaty konferencyjnej, w wysokości określonej w załączonej poniżej 

tabeli opłat:  

 bez obiadu jeden obiad dwa obiady trzy obiady 

jeden dzień 125 zł 155 zł   

dwa dni 250 zł 280 zł 310 zł  

trzy dni 375 zł 405 zł 435 zł 465 zł 

UWAGA! Opłata konferencyjna nie podlega zwolnieniu z podatku VAT. 

Ze względów organizacyjnych uprzejmie prosimy o dokonanie wpłat w nieprzekraczalnym 

terminie do dnia 15 kwietnia br.  

Opłata konferencyjna nie uwzględnia kosztów dojazdu oraz noclegu. 

Odpowiednio wypełnioną kartę uczestnika prosimy przesłać nie później niż do dnia 15 

kwietnia br. na nr faksu:  0-22 608 29 24 lub adres pocztowy:  

 

Biblioteka Narodowa 

ZEBID 

al. Niepodległości 213  

02-086 Warszawa 

z dopiskiem: Warsztaty JHP BN i UKD 2012  

Zainteresowanych warsztatami prosimy o korzystanie z informacji zawartych na stronie 

internetowej Biblioteki Narodowej w zakładce „Wkrótce w BN”, gdyż pismo przewodnie 

wraz z załącznikami nie będzie rozsyłane do bibliotek. Szczegółowy program warsztatów 

ukaże się do 15 marca br. 

W sprawach organizacyjnych prosimy o kontakt z p. Grażyną Deneką: 

e-mail: g.deneka@bn.org.pl 

tel. 0-22 608 26 31 

 

W sprawach merytorycznych prosimy o kontakt z p. Bartłomiejem Włodarczykiem: 



e-mail: b.wlodarczyk@bn.org.pl  

tel. 0-22 608 24 45 

 

Biblioteka Narodowa nie pośredniczy w rezerwacji noclegów dla uczestników warsztatów.  

Udostępniamy natomiast adresy hoteli, z których dotychczas korzystali uczestnicy 

warsztatów. 

 

 


