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Życzymy inspirującej lektury!
Projekt: Polska
Podsumowania
Letnia Rada Stowarzyszenia Projekt: Polska
W ostatni weekend sierpnia odbyła się tradycyjna letnia Rada Stowarzyszenia Projekt: Polska. Była to ostatnia rada
przed zbliżającym się Kongresem Stowarzyszenia o którym więcej.
Co nas uwiera w prawie autorskim?
Ruszyliśmy z nowym serwisem o prawie autorskim – Co nas uwiera w prawie autorskim? To projekt informacyjny
o problemach jakie wywołuje dotychczasowy system prawa autorskiego oraz o propozycjach ich rozwiązania. Prace
zaczęliśmy od serii stanowisk dotyczących reformy prawa autorskiego. Teraz przygotowaliśmy dla Was publikację
o tym jak często w codziennych sytuacjach prawo autorskie utrudnia nam życie, a jego reforma wydaje się być
od dawna odkładaną koniecznością. Zapraszamy do lektury strony.
Letnia Szkoła Infografiki
Trwa Letnia Szkoła Infografiki w Narewce w sercu Puszczy Białowieskiej. Wśród uczestników są: dziennikarze
pracujący w lokalnych gazetach i portalach, blogerzy oraz pracownicy i wolontariusze organizacji pozarządowych.
Już wkrótce opublikowane zostaną materiały, więcej na stronie.
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Otwarte zabytki
Zakończyliśmy pierwszy etap projektu polegający na tworzeniu obywatelskiego katalogu zabytków, w oparciu o dane
pochodzące z państwowego rejestru zabytków. Z nową odsłoną serwisu ruszymy niebawem a już dziś sprawdź ile
zabytków wyczyściliśmy w twoim mieście i zapoznaj się z naszym sprawozdaniem.
Reforma prawa autorskiego dla bibliotek
Już za nami pierwsze z serii warsztaty konsultacyjne ze środowiskami bibliotekarskimi, prowadzone przez Barbarę
Szczepańską w ramach projektu „Reforma prawa autorskiego dla bibliotek”.
W trakcie warsztatu podnoszono głównie kwestie związane dostosowaniem działalności bibliotek szkolnych,
publicznych i pedagogicznych do wyzwań środowiska cyfrowego przede wszystkim kontekście edukacji czytelniczej i
medialnej. Zapoznaj się z relacją z pierwszego spotkania na stronie.
Zapowiedzi
Otwarty zarząd Stowarzyszenia Projekt: Polska
Mamy przyjemność serdecznie zaprosić na ostatnie, otwarte posiedzenie Zarządu obecnej kadencji, które odbędzie
się 29 września, o godz. 11.00 w lokalu Projekt: Polska na ul. Andersa 29. Na spotkaniu podsumujemy dwa lata naszej
pracy, omówimy przygotowania do Kongresu, otwarcia lokalu, bieżące oraz zbliżające się projekty jak Lampiony
Wolności.
Kongres Stowarzyszenia Projekt: Polska
Rada Stowarzyszenia Projekt: Polska podjęła uchwałę o zwołaniu Kongresu Zwyczajnego w terminie 17-18 listopad
2012 w Warszawie. Zbliżający się Kongres będzie bardzo ważnym wydarzeniem, zostaną wybrane na nim nowe
władze Naszej organizacji (nowy przewodniczący, zarząd stowarzyszenia i rada stowarzyszenia).
Wszystkich członków i sympatyków Projektu: Polska serdecznie na niego zapraszamy!
Przywództwo Kobiet we Wrocławiu oraz Białymstoku
Szkoła Liderów wraz z Projektem: Polska organizuje cykl konferencji o Przywództwie kobiet, które są realizowane
w ramach projektu: „ Bez Liderów się nie da”. Kolejne z cyklu konferencje połączone z seminarium odbędą się we
Wrocławiu (26-28 wrzesień 2012) oraz w Białymstoku (22-24 październik 2012).
Staże w Projekcie: Polska
Studenci! Większość z Was zobowiązana jest do odbycia praktyk i staży studenckich. Nie ma nic bardziej przyjemnego
niż odbywanie staży/praktyki w biurze Projektu: Polska w Warszawie  Wszystkich chętnych zapraszamy! Ilość
miejsc ograniczona. Prosimy o kontakt z Joanną Grabarczyk email:jgrabarczyk@projektpolska.pl
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