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Informacje organizacyjne
29 września 2022 r.- I dzień konferencyjny

1. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu

Zbiórka uczestników konferencji w Pedagogicznej

Bibliotece Wojewódzkiej w Opolu (ul. Kościuszki 14)

godz. 8.45 – 9.20 w  bibliotece w Pracowni Biblioterapii (sala nr 6-parter).

Uczestnicy nocujący w Niwkach zostawiają swoje 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. 9.20 – wspólne przejście do :

Kina Helios – Centrum Handlowe Solaris  (plac Kopernika)



Nasza trasa 
spacerowa              

z biblioteki do Kina 
Helios – Centrum 

Handlowe Solaris w 
Opolu

( czas przejścia ok 7 min )  



29 września 2022 r. - I dzień konferencyjny

2.Kino Helios – Centrum Handlowe Solaris, sala nr 3.

Godz. 9.55 - 11.30 - seans filmowy + panel dyskusyjny.

Projekcja: filmu pt. ,,Mój piękny syn" reż. Felix Van Groeningen,(2018). 

Zwiastun:  https://www.youtube.com/watch?v=ZP3ynM7eJIs

Panel dyskusyjny prowadzi Agnieszka Zientarska i dr Elżbieta Zubrzycka.

Godz.12.15 - 12.30 - przejście do Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu

( Opole ul. Ozimska 63) 

https://www.youtube.com/watch?v=ZP3ynM7eJIs


Trasa spacerowa z Kina Helios do Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu

( czas przejścia ok. 15 min.)



29 września 2022 r.- I dzień konferencyjny

3. Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu

Godz. 12.30 - 14.00 – rejestracja, lunch, bufet kawowy

Godz. 14.00 – 17.35 – blok merytoryczny zgodnie z Programem             

VI Ogólnopolskiej Konferencji Biblioterapeutycznej 

Godz. 17.35 – 18.00 – przejazd uczestników do Ośrodka 

Szkoleniowego  w Niwkach



29 września 2022 r.- I dzień konferencyjny

4. Ośrodek Szkoleniowy w Niwkach 

Godz.18.00 – 18.30 – zakwaterowanie

Godz.19.00 – 05.35 - uroczysta kolacja 



30 września 2022 r.- II dzień konferencyjny

4. Ośrodek Szkoleniowy w Niwkach 

Blok warsztatowy – godz. 9.00 – 18.00. Udział w warsztatach zgodnie  z wcześniejszymi 

zapisami. Listy osób na poszczególne warsztaty będą umieszczone na drzwiach sal 

warsztatowych. Prosimy o pilnowanie swoich grup godzinowych.

Istnieje możliwość wcześniejszego wyjazdu z ośrodka do Opola. Osoby zainteresowane 

prosimy o kontakt z organizatorem (Justyna Jurasz, tel. 793-212-115 ).

Planowe kursy: godz. 14.20, godz. 16.00.



30 września 2022r.- II dzień konferencyjny

Kiermasz książek 

Od godz. 10.00 do 13.30 będzie możliwość zakupu 
książek z Gdańskiego Wydawnictwa Psychologicznego, 
Wydawnictwa Wrażlive i dr Tiny Oziewicz.

Istnieje możliwość wystawiania faktur na przelew dla 
instytucji. Prosimy o przygotowanie potrzebnych 
danych: nip, adres nabywcy i odbiorcy.



1 października 2022 r. - III dzień konferencyjny 

Godz. 9.00 – wymeldowanie i wyjazd z Ośrodka Szkoleniowego w Niwkach i przejazd 
do Opola na dworzec PKP i do biblioteki.

Godz. 10.00 – zebranie walne członków Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego 
w PBW w Opolu  ( Czytelnia, I piętro)



Inne

Fotorelacja z konferencji zostanie umieszczona na 
stronie http://konferencja.pedagogiczna.pl

Materiały dla uczestników zostaną przesłane na adres    
e-mail podany w zgłoszeniu.

Proszę o wygodny strój na spacer 

terapeutyczny po lesie.



Odpowiedzi na częste pytania

Materiały konferencyjne z poprzednich edycji znajdują się 
na stronie http://konferencja.pedagogiczna.pl 

Druki delegacji będą dostępne w Rejestracji.

Ręczniki są w pokojach! Suszarka do włosów 

znajduje się  w wyposażeniu łazienek! 

W pierwszym dniu konferencyjnym najlepiej zaparkować 

samochód przy ul. Ozimskiej w Opolu


