
V Ogólnopolska Konferencja 
Biblioterapeutyczna, 

VII edycja opolska
,,Biblioterapia w izolacji społecznej” 

4-5 listopada 2021 r.



Informacje organizacyjne
4 listopada 2021 r.- I dzień konferencyjny

Wariant A – Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka

1.Zbiórka uczestników konferencji w Pedagogicznej

Bibliotece Wojewódzkiej w Opolu (ul. Kościuszki 14)

godz. 8.00 – 8.55

W bibliotece w Pracowni Biblioterapii (sala nr 6-parter) uczestnicy z opcji z noclegiem  
zostawiają bagaże, które zostaną zawiezione do Ośrodka Szkoleniowego w Niwkach i będą 
czekać na właścicieli w recepcji. 

W holu biblioteki będzie przygotowany bufet.

Do  biblioteki już nie będziemy wracać !

2. Godz. 9.00 – wspólne przejście do WSB w Opolu ul. A. Kośnego 72 



Dziękujemy!

Nasza trasa spacerowa  z biblioteki do Wyższej Szkoły Bankowej w Opolu



Informacje organizacyjne
4 listopada 2021 r.- I dzień konferencyjny

Wariant B – Wyższa Szkoła Bankowa w Opolu

1. 9.30-10.00 – zbiórka w Wyższej Szkole Bankowej w Opolu, 

ul. Augustyna Kośnego 72; rejestracja, sprawy formalne związane z delegacjami,   

bufet kawowy.

Stanowisko rejestracji będzie czynne 

do godz. 11.00 



Informacje organizacyjne
Ważne dla osób nocujących z 3 na 4 listopada 2021 
w pokojach gościnnych RZPWE w Opolu przy ul. Głogowskiej 27 

Osoby, które śpią z 3 na 4 listopada również nocują w tych samych pokojach  z 4 na 5  
listopada 2021 r.

3 listopada - zakwaterowanie 

4 listopada 

1. Godz. 8.00 – 8.50 – śniadanie w budynku RZPWE  (1 piętro) 

2. Godz. 9.00- przejazd do WSB w Opolu 

Klucze od pokoi zabieramy ze sobą!!

3.Ok. godz. 22.00 - powrót – po kolacji w Niwkach. 

5 listopada

1.Godz. 7.30 – przejazd do OS w Niwkach (wykwaterowanie: klucze zostawiamy            
w drzwiach pokoju!, zabieramy swoje bagaże!!!)

Tel. do Pana Janka – kierowcy: 795-661-974



Kiermasz książek

• Od godz. 13.00 do 15.00 będzie możliwość 
zakupu książek z Gdańskiego Wydawnictwa 
Psychologicznego i Katarzyny Ryrych ze 
specjalnym rabatem konferencyjnym.

• Istnieje możliwość wystawiania faktur na 
przelew dla instytucji. Prosimy o 
przygotowanie potrzebnych danych: Nip, 
adres nabywcy  i odbiorcy /jeśli jest  inny 
podmiot.



Muzeum Piosenki Polskiej w Opolu

• godz. 16.00- 18.00 – wizyta w Muzeum 
Piosenki Polskiej w Opolu 

• (transport busem, autokarem lub przejście 
piesze)



Informacje organizacyjne
5 listopada 2021 r.- II dzień konferencyjny

Ośrodek Szkoleniowy RZPWE w Niwkach

Transport z Ośrodka Szkoleniowego  w Niwkach do Opola- dworzec główny PKP-
odjazd autobusów, godz. 13.45

Istnieje możliwość wcześniejszego powrotu do Opola, 

o takiej potrzebie proszę zgłosić organizatorowi: 

Justynie Jurasz - tel. 793-212-115



Inne

Zaświadczenia – do pobrania (po 11 

listopada 2021) z Systemu Obsługi Kursów 

Materiały dla uczestników zostaną przesłane 
na adres e-mail 

Proszę o wygodny strój na warsztaty

z dr Dagmarą Łupicką-Szcześnik



Odpowiedzi na częste pytania

Materiały zostaną udostępnione  również na stronie 
http://konferencja.pedagogiczna.pl

Suszarka do włosów w wyposażeniu  łazienki  przy ul. 
Głogowskiej w  Opolu, a w OS w Niwkach do  wypożyczenia.

Ręczniki są w pokojach!

Fotorelacja z konferencji zostanie umieszczona 

na stronie http://konferencja.pedagogiczna.pl



Odpowiedzi na częste pytania

Przy Ośrodku Szkoleniowym w Niwkach jest duży 
parking!

Kiermasz książek będzie też drugiego

dnia w Niwkach !

Puste druki delegacji będą w dostępne

w rejestracji !

Najlepiej zaparkować samochód przy Muzeum Piosenki 

Polskiej w Opolu w pierwszym dniu konferencyjnym.




