Кніжны квартал у лабірынце горада
Сёлета дзіцячая кніжная скарбніца горада святкуе сваё 70-годдзе. У
дзіцячым аддзеле бібліятэкі ўсё неабходнае для прыемных пазнавальных
сустрэч чытача з кнігай.
У бібліятэцы назапашаны багаты кніжны фонд, ёсць шырокія
інфармацыйныя рэсурсы, утульныя залы. Менавіта ў нашым аддзеле
прадстаўляюць творчыя выставы, арганізуюць займальныя конкурсы,
праводзяць майстар-класы і літаратурныя святы для юных случчан.
На сайце «Кніжны квартал у лабірынце горада» сабрана самая новая
інфармацыя пра падзеі ў бібліятэцы. Створана тэматычная суполка ў
сацыяльных сетках.
Дзіцячы аддзел - зона камфорту дпя самых розных груп
карыстальнікаў. Частыя госці бібліятэкі - выхаванцы старшых груп дзіцячых
садоў. У рамках праграмы «Дашкаля - аматар кнігі» дзеці ў гульнёвай форме
даведваюцца аб правілах карыстання кнігай, падарожнічаюць па краіне
Чыталія, глядзяць лялечныя спектаклі ў бэбі-тэатры «Забава».
Выхаванцы аддзялення прытулку Слуцкага сацыяльна-педагагічнага
цэнтра з задавальненнем наведваюць нашы мерапрыемствы, навучэнцы
цэнтра карэкцыйна-развіваючага навучання і рэабілітацыі прадстаўляюць на
выстаўках свае творчыя работы.
Для дапытлівых вучняў першых класаў кожны верасень праходзіць
дзень адкрытых дзвярэй «Аддаём кнігі ў добрыя рукі».
Навучэнцы Слуцкага эколага-біялагічнага цэнтра разам са сваімі
педагогамі праводзяць у чытальнай зале майстар-класы, выстаўляюць
экспазіцыі з творчымі работамі.
Для дзяцей і падлеткаў працуюць 5 клубаў па інтарэсах самай рознай
тэматыкі.
Штогод установу наведваюць больш за 5 000 дзяцей і падлеткаў. У час
канікул карыстаюцца бібліятэкай і іншагароднія школьнікі. Чытачоў
абслугоўваюць чатыры абанементы, чытальная зала, бібліятэчны
інфармацыйна-адукацыйны цэнтр.
Галоўнымі падзеямі ў рабоце дзіцячага аддзела сталі Год малой
радзімы, Майскія Віткаўскія чытанні «Мая радзіма - Случчына», фестывалі
летняга дзіцячага чытання «Кніжны востраў у акіяне лета». Удзельнікі клуба
«Праабражэнне» працягваюць удзел у духоўна-краязнаўчым экскурсе «Па
святых мясцінах Случчыны». Больш за сто чытачоў бібліятэкі прынялі ўдзел
у рэспубліканскай акцыі «Культурны маршрут «Мая Беларусь: сучасныя
пісьменнікі - дзецям». Традыцыйным стаў тыдзень дзіцячай і юнацкай кнігі.
Цэнтральнай падзеяй літаратурна-патрыятычнай акцыі «Кніжны
востраў памяці» стаў конкурс-марафон «75-годдзю вызвалення Беларусі ад
нямецка-фашысцкіх захопнікаў - 75 шэдэўраў пра вайну». Удзельнікі
патрыятычнага марафону творчых работ «Вайна ў лёсе маёй сям’і» прыносілі
ў бібліятэку запісаныя ўспаміны і фотадакументы сведкаў ваеннага

ліхалецця. У дзіцячым аддзеле дэманструецца фотаэкспазіцыя сям’і Палазнік
«Мы знайшлі свайго Героя».
Тэлемасты і скайп-канферэнцыі злучаюць бібліятэкараў і чытачоў
розных гарадоў краіны. Прыемным момантам онлайн-сеансаў сталі стасункі з
дзіцячымі пісьменнікамі.
Юбілейны творчы марафон «Люблю цябе, мая Бібліятэка» збярэ ў
бібліятэцы аматараў прыгодніцкай літаратуры, якія сустрэнуцца з
пісьменнікам Валерыем Квілорыя. Выстава «Віват, Пятніца 13!» аб’яднае
кнігі ў жанры хорар і гумарыстычныя творы. Удзельнікаў літаратурнага
квэста «Па слядах літаратурнага героя» чакае займальнае падарожжа па
Кніжным каралеўстве.
Мы разглядаем нашу бібліятэку як сацыяльны інстытут і творчую
пляцоўку.
Галіна ШАХНОВІЧ, загадчык
дзіцячага аддзела Слуцкай раённай цэнтральнай бібліятэкі.

