З кнігай вакол света за 90 дзён лета
Фестываль дзіцячага летняга чытання “Кніжны востраў у акіяне
лета” - яркая, сонечная падзея, з якой вось ужо сёмы раз пачалося лета для
юных чытачоў дзіцячага аддзела. Ён аб’яднаў юных кніжнікаў горада ад
дашкольнікаў да выпускнікоў школ.
Адкрыўся фэст 2 чэрвеня літаратурным марафонам “З кнігай вакол
света за 90 дзён лета”, які прайшоў пад дэвізам “Чытаць - гэта стыльна!
Чытаць - гэта модна! Чытайце паўсюль! Чытайце свабодна!”. У акцыі
прынялі ўдзел каля тысячы дзяцей з горада і раёна.
Фестываль чытання - гэта знаёмства з новымі кнігамі, абмен
уражаннямі аб прачытаным, майстар-клас, кінапрагляды. Удзельнікі
фестывалю павінны былі паказаць уменне хутка арыентавацца ў фондзе
бібліятэкі, шукаць патрэбную інфармацыю ў кнігах і часопісах па розных
галінах ведаў, прадэманстраваць веданне свайго роднага краю, праявіць
творчае майстэрства, быць членамі бібліятэчнай групы ў сацыяльных сетках.
Кожны летні дзень у бібліятэцы адбывалася шмат цікавых падзей, якія
давалі адказ на пытанні: “Які ён - кніжны Слуцк?”, “Хто робіць наш горад
кніжным?”, “І асабіста Вы - кніжнік?”.
Выстава hand-made герояў з сучасных кніг «Усмешлівыя Цуды» - стала
душой фестывалю, яго цэнтрам, чаканай падзеяй, дзе былі прадстаўлены
работы нашых чытачоў. Выстава “Кнігі ХХІ стагоддзя” назвала лепшыя
дзіцячыя і падрастковыя кнігі, якія выйшлі на рускай і беларускай мовах у
апошні час.
У ходзе інтэрактыўнай гульні «Чытай, гуляй, свой край вывучай!»
школьнікі прайшлі віртуальнымі сцяжынкамі свайго роднага Слуцка, дзе
знаходзілі зададзеныя аб'екты, памятныя мясціны і славутасці, знаёміліся з
творчасцю пісьменнікаў-землякоў. Бліц-апытанне «Іх імёнамі названыя
вуліцы горада» патрабавала ад гульнёўцаў энцыклапедычных ведаў.
Інтэлектуальным памочнікам для пошуку адказаў на пытанні стала
літаратура, прадстаўленая на кніжнай выставе «Слаўны горад на Случы».
"Парад папулярнасці" прайшоў у бібліятэцы для самых маленькіх
чытачоў і іх бацькоў. Спецыяльна для гэтай групы работнікі дзіцячага
аддзела знялі мультфільм-экскурсію “Навейшыя прыгоды Нязнайкі” ў
Кніжным горадзе, які можна паглядзець на сайце бібліятэкі.
Пераможцамі фестывалю сталі Крупскі Сямён (дашкольнік), Якавец
Цімафей (1 «Б» клас ГУА «Гімназія №1 г. Слуцка»), Лемяшэўская Карына
(3 «Б» клас ГУА «Гімназія №1 г. Слуцка»), Лобан Марына (3 «А» клас ГУА
“СШ №13 г. Слуцка”), Галавач Юліяна (3 «А» клас ГУА «Гімназія №1 г.
Слуцка»), Кульбіцкая Ульяна (4 «А» клас ГУА «Гімназія №2 г. Слуцка»),
Якімовіч Ульяна (4 «В» клас ГУА “СШ №13 г. Слуцка”), Рабцава Дар’я (6
«Б» клас ГУА «Гімназія №2 г. Слуцка»), Губчык Анастасія (6 «Г» клас ГУА
“СШ №13 г. Слуцка”), Раменчык Вера (7 «А» клас ГУА “СШ №11 г.
Слуцка”), Шахновіч Дзмітрый
(7 «А» класс ГУА “СШ №10 імя С.Ф.

Рубанава г. Слуцка”), Бузун Арцём (8 «А» клас ГУА «Гімназія №1 г.
Слуцка»), Гарбацэвіч Ганна (8 «Г» клас ГУА “СШ №13 г. Слуцка”), Жыдко
Эльвіра (8 «В» клас ГУА “СШ №10 імя С.Ф. Рубанава г. Слуцка”), Лобан
Таццяна (9 «В» клас ГУА “СШ№13 г. Слуцка”), Дабрынеўская Ядзвіга (9
«А» клас ГУА «Гімназія №2 г. Слуцка»), Янкавец Яна (9 «А» клас ГУА
«Гімназія №2 г. Слуцка»).
Узнагароджванне пераможцаў адбудзецца напярэдадні Дня бібліятэк.
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