JULIUS CLUB – Молодь читає і пише. 01.07.-01.09.2022
JULIUS CLUB – Задоволення від читання літом
Читання є ключем до світу чудес, знань та пригод. JULIUS-CLUB започаткований
у 2007 році Фондом VGH та Центральною бібліотекою Нижньої Саксонії і з тих пір
відбувається кожного літа.
Різноманітна та захоплююча програма літніх канікул JULIUS-CLUB заохочує дітей
віком від 11 до 14 років насолоджуватися читанням. І, в той же час, розвиває
навички читання, розуміння тексту та розширює словниковий запас. Все це
відбувається за допомогою книг, офлайн зустрічей та заходів у бібліотеках, а
також за допомогою різноманітних онлайн-форматів.
У 51 бібліотеці Нижньої Саксонії учасники знайдуть відповідні матеріали для
читання та супровідні пропозиції. Книги JULIUS CLUB, серед яких не тільки
романи, а й науково-популярна література, комікси, манга та також графічні
романи, є сучасними та актуальними і були відібрані незалежним журі JULIUS
CLUB.
У тісній співпраці з Міністерством освіти Нижньої Саксонії та школами ініціатори
прагнуть до того, щоб участь у JULIUS-CLUB при пред’явленні диплома JULIUSCLUB позитивно відзначилась на оцінках.
Що таке JULIUS CLUB?
Тут можна почитати популярні книги, зустрітися з друзями та взяти участь у
чудових акціях. Як в члена JULIUS CLUB, у вас є шанс відкривати для себе нові
та захоплюючі книги. Пригодницькі романи, науково-популярні книги, історії про
тварин, комікси чи історії кохання? Книги про футбол чи фентезі? Детективи,
комедії чи історичні романи? Незалежно від того, що ви любите читати, у JULIUSCLUB ви знайдете те, що змусить вас сміятися чи жахатися, замислюватися чи
співпереживати.
Якщо ти прочитаєш і оціниш хоча б дві книги, ти отримаєш диплом JULIUS CLUB.
Якщо ж ти прочитаєш і оціниш принаймні п’ять книг, то отримаєш вже диплом
JULIUS-просунутий-читач.
На ексклюзивних зустрічах клубу ти можеш обмінятися ідеями з іншими членами
клубу та взяти участь у чудових подіях. Те, що JULIUS цього року знаходиться на
дереві, добре поєднується з темою року 2022 – проводимо час «назовні» з
крутими активностями; наприклад, з NAJU (Юні захисники природи). Поцікався у
своїй бібліотеці!
Вперед!
Початок: п’ятниця, 1 липня 2022 року, в 51 бібліотеці Нижньої Саксонії.
Завершення: четвер, 1 вересня 2022 року.
Детальніше про програму можна дізнатися у твоїй бібліотеці.
Бібліотеки-учасниці

