
 

ZAPROSZENIE 
Szanowni Państwo - Miłośnicy Literatury 

 
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku 
oraz Stowarzyszenie Edukacyjne „Volumin”  
 

zapraszają do udziału 

w  XXVIII POMORSKIEJ WIOŚNIE LITERACKIEJ 
 

Pomorska Wiosna Literacka to cyklicznie realizowane wsparcie 

bibliotekarzy szkolnych i nauczycieli w działaniach wychowawczych 

i dydaktycznych opartych na promocji czytelnictwa oraz bezpośrednim kontakcie 

uczniów z książką i jej autorem. W tym roku, jak każdej wiosny od ponad 

dwudziestu pięciu lat, tworzymy kolejną okazję do spotkań i rozmów z autorami 

najcenniejszych pozycji polskiej literatury. Jest ona nieocenioną inspiracją dla 

rozwoju wyobraźni, kształtowania postaw, rozwoju empatii i wrażliwości oraz 

nauki o życiu i świecie, a więc każde bliskie spotkanie z literaturą jest dla 

młodego człowieka nieocenione. Zainspirowani wiosennymi spotkaniami 

czytelnicy sięgają do kolejnych lektur lub podejmują własne próby literackie. 

A my z satysfakcją odnotowujemy efekty swoich działań i czujemy się 

zobowiązani do ich kontynuowania. „Myślę, więc czytam” to hasło, które 

patronuje Pomorskiej Literackiej Wiośnie. Serdecznie zapraszamy do wsparcia 

nas w jego promocji, w promocji czytelnictwa i ważnych książek. 

W tym roku, w dniach 25 - 29 kwietnia 2022 r. po raz dwudziesty ósmy 

organizujemy wydarzenia z udziałem znanych literatów z kraju i regionu. 

Ze względu na sytuację epidemiczną w kraju planujemy mieszaną formę 

organizacji spotkań, włączając wymiennie możliwość organizacji spotkań 

z wykorzystaniem platformy komunikacyjnej ClickMeeting oraz spotkań 

realnych. 

 

Zaproszenie przyjęli: 

 

Mariusz Szczygieł 
Daniel Odija 

Agata Marzec 
Marcin Pałasz 

Jolanta Nitkowska-Węglarz 
Łucja Dudzińska 

Małgorzata Swędrowska 
Switłana Bresławska 

 

  



 

 

 

Już dziś zapraszamy Państwa do udziału w spotkaniu otwartym 

inaugurującym XXVIII Pomorską Wiosnę Literacką z panem Mariuszem 

Szczygłem, które odbędzie się 25 kwietnia (poniedziałek) o godz. 13.00 w sali 

konferencyjnej Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Słupsku. 

 

Nauczycieli bibliotekarzy oraz wszystkich zainteresowanych nauczycieli 

zapraszamy na wykład i warsztaty z czytania wrażeniowego, które poprowadzi 

pani Małgorzata Swędrowska 28 kwietnia (czwartek) od godz. 11.00 w sali 

konferencyjnej Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Słupsku. 

 

Wszystkich zainteresowanych poezją zapraszamy na spotkanie otwarte ze 

Switłaną Bresławską ukraińską pisarką, które poprowadzi poetka Łucja 

Dudzińska 28 kwietnia (czwartek) o godz. 18.00 w kluboksięgarni Cepelin 

Books (Stary Rynek 7) 

 

 

 

 
 z  wyrazami  szacunku 

Agata Szklarkowska 

Dyrektor  

Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej 

w Słupsku 

 

                                                                                                               

Informacje na temat zamawiania i odpłatności za spotkania autorskie: 

Wioletta Pająk – Wydział Wspomagania Edukacji Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej 

w Słupsku, tel. 59 848 88 39, 59 842 27 05, wspomaganie@pbw.slupsk.pl       
 
 


