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    W dniach 12-16 maja tego roku, do wydarzeñ
kulturalnych rozgrywaj¹cych siê w naszym mie-
�cie i regionie do³¹czy XXI S³upska Wiosna Lite-
racka.

Poci¹gi z ca³ego kraju przywioz¹ do S³upska
literacki baga¿ najlepszych twórców literatury dla
dzieci i m³odzie¿y. Przez parê wiosennych zrobi
siê t³oczno w naszym mie�cie i regionie od s³ów
o literaturze, literackich spotkañ i obrazów. Lite-
rackiej wyobra�ni naszej i naszych uczniów pozwo-
limy siê nasyciæ do woli dziêki barwnym wyda-
rzeniom z udzia³em takich osób, jak:

Ewa Chotomska
Emilia Kiere�

Barbara Kosmowska
Jolanta Nitkowska-Wêglarz

Joanna Olech
Mariola Pr yzwan

Daniel Odija
Marcin Pa³asz

Nad wszystkimi zabawami z literatur¹ w tle,
rozmowami o pisarzach i z pisarzami, obrazami
czy piosenkami o literaturze czuwaæ bêdzie ser-
deczne pozdrowienie i dobra my�l wiosenna Pani
Wandy Chotomskiej, Honorowego Obywatela
Miasta S³upska, która bêdzie Go�ciem Honorowym
tegorocznej S³upskiej Wiosny Literackiej.

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w S³up-
sku oferuje Pañstwu mo¿liwo�æ zorganizowania
spotkañ autorskich w Pañstwa placówkach z za-
proszonymi przez nas do S³upska literatami. Go-
�cie stworz¹ uczniom, s³uchaczom, wychowankom
oraz wspó³pracownikom wyj¹tkow¹ okazjê do spo-
tkania, rozmowy, podzielenia siê swoimi przemy-
�leniami na temat literatury. Ka¿dego roku jeste-
�my inicjatorem oko³o 100 spotkañ autorskich
odbywaj¹cych siê w regionie pomorskim.

W tym roku po raz kolejny mamy szansê za-
inspirowaæ wyobra�niê dzieci i m³odzie¿y, wskrze-
siæ lub podsyciæ pasjê czytania i codziennego ob-

cowania z ksi¹¿k¹, w³¹czyæ siê w ogólnopolsk¹
kampaniê promuj¹c¹ czytelnictwo� Zrealizujmy
to zadanie!

XXI S³upska Wiosna Literacka zosta³a objêta
honorowym patronatem Prezydenta Miasta S³up-
ska Macieja Kobyliñskiego.

Zapraszamy Pañstwa do zamawiania spotkañ
i ju¿ dzi� zapraszamy do udzia³u w uroczystej
Inauguracji S³upskiej Wiosny Literackiej,
która odbêdzie siê 13 maja 2014 r. (wto-
rek) w sali Teatru Rondo � S³upskiego
O�rodka Kultury (ul. Niedzia³kowskiego 5 a)
o godz. 13.00. Podczas inauguracji bêdzie mo¿-
liwo�æ spotkania Autorów zaproszonych na tego-
roczn¹ S³upsk¹ Wiosnê Literack¹.

Wiêcej informacji na stronie www.pbw.slupsk.pl
oraz pod nr tel. 59 84 888 39 ö
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S³upska Wiosna Literacka
dla prawdziwych mi³o�ników literatury
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