
 

 

ZAPROSZENIE                                         Słupsk, 2023 

 

Szanowni Państwo, miłośnicy literatury – Pomorska Biblioteka Pedagogiczna w Słupsku 

oraz Stowarzyszenie Edukacyjne „Volumin” zapraszają do udziału w dniach: 24 – 28 kwietnia  

w XXIX POMORSKIEJ WIOŚNIE LITERACKIEJ 

 

Pomorska Wiosna Literacka to coroczne wsparcie bibliotekarzy szkolnych i nauczycieli 

w działaniach wychowawczych i dydaktycznych opartych na promocji czytelnictwa i bezpośrednim 

kontakcie uczniów z książką i jej autorem. Ciągle zbyt mało osób sięga po literaturę będącą nieocenioną 

inspiracją dla rozwoju wyobraźni, kształtowania postaw, rozwoju empatii i wrażliwości oraz nauki o życiu 

i świecie. Każde bliskie spotkanie z literaturą jest więc dla młodego człowieka nieocenione. W tę potrzebę 

wpisuje się Wiosna Literacka z cyklem corocznych spotkań z literaturą dla dzieci, młodzieży, wychowawców 

i bibliotekarzy. Tworząc okazję do spotkań i rozmów z autorami najcenniejszych pozycji polskiej literatury 

promujemy czytelnictwo i dobrą książkę. Zainspirowani wiosennymi spotkaniami młodzi czytelnicy sięgają 

do następnych książek 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 Literackiej Wiośnie. Serdecznie zapraszamy do wsparcia nas w jego promocji, w promocji 

czytelnictwa i ważnych książek. Gośćmi tegorocznej Wiosny będą: 

 

Paweł Beręsewicz 

prof. Jerzy Bralczyk 

Łucja Dudzińska 

Paulina Hendel 

Roksana Jędrzejewska-Wróbel 

Jarosław Juchniewicz 

Daniel Odija 

Michał Ogórek 

Agata Marzec 

Jolanta Nitkowska-Węglarz 

 

 Już dziś zapraszamy Państwa do udziału w spotkaniu otwartym z prof. Jerzym Bralczykiem 

i Michałem Ogórkiem: „Co nas śmieszy, co nas straszy, czyli czy we współczesnym świecie jest bardziej 

„śmieszno” czy bardziej „straszno”, które odbędzie się 27 kwietnia (czwartek) o godz. 13.00 w sali 

konferencyjnej Pomorskiej Biblioteki Pedagogicznej w Słupsku. 

 

Obowiązują zapisy na spotkanie otwarte: 

Link do zapisu 

 

      z wyrazami  szacunku: 

Ewa Sikorska              Agata Szklarkowska  

Prezes                                  Dyrektor  

Stowarzyszenia Edukacyjnego „Volumin”    Pomorskiej Biblioteki Pedagogicznej w Słupsku 

                                                                                                               

 

 

 

 

Informacje na temat zamawiania i odpłatności za spotkania autorskie: Wioletta Pająk – Wydział 

Wspomagania Edukacji Pomorskiej Biblioteki Pedagogicznej w Słupsku, tel. 59 848 88 39, 59 842 27 05, 

wspomaganie@pbp.slupsk.pl       

https://app.evenea.pl/event/163375-19

