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Z Księgołapem od poezji do Olimpu
Po wakacyjnej przerwie z nową energią i zapałem ruszyły spotkania Młodzieżowego Dyskusyjnego Klubu Książki „Księgołap”
działającego od wielu lat przy Barwnej Multimedialnej Bibliotece dla Dzieci i Młodzieży. Ze względów organizacyjnych i na
prośbę młodzieży należącej do klubu spotykamy się w każdy trzeci piątek miesiąca. Uczestnicy „Księgołapa” na dobre
zadomowili się w naszej placówce i chętnie uczestniczą, jako wolontariusze w ważnych wydarzeniach odbywających się w
Bibliotece Barwnej (np. Nocy Bibliotek lub Konkursie wydawnictwa „Jaguar” związanym z cyklem „Zwiadowcy” J. Flanagana)
oraz wielu innych.

We wrześniu wspominaliśmy wydarzenia związane z wybuchem II wojny światowej i Powstaniem Warszawskim, dlatego też
wrześniowe spotkanie zostało poświęcone genialnemu poecie czasów wojny - Krzysztofowi Kamilowi Baczyńskiemu, tym
bardziej, że jest on patronem roku 2021. Mimo pewnych trudności z odbiorem jego utworów oddających atmosferę i
przeżycia dni wojny, wszyscy uczestnicy zgodzili się, że warto było sięgnąć po utwory Baczyńskiego.
W październiku w bibliotece Barwnej odbyło się kolejne spotkanie MDKK „Księgołap”. Przedmiotem dyskusji młodych
czytelników była powieść fantastyczna Ricka Riordana „Złodziej pioruna”, która przeniosła nas do mitycznego świata
greckich bogów. Książka bardzo podobała się młodym odbiorcom. Klubowiczów zafascynowały postacie bohaterów, ich
dokonania oraz nieprawdopodobna masa przygód. Powieść napisana prostym i przyjemnym językiem sprawiła, że czytelnicy
nie mogli oderwać się od lektury. W spotkaniu poza członkami naszego kluby, uczestniczyli także jego sympatycy.
Jeśli chcecie przekazać swoją opinię na temat książek polecanych przez uczestników „Księgołapa”, zachęcamy Was do
przeczytania dalszych losów bohaterów zawartych w kolejnych tomach serii „Percy Jackson i Bogowie Olimpijscy”, a także
innych książek, o których rozmawiamy na spotkaniach klubowych. Wszystkie są dostępne w naszej bibliotece.
Następne spotkanie Młodzieżowego Dyskusyjnego Klubu Książki „Księgołap” zaplanowaliśmy
na 19.11.2021 r., porozmawiamy o powieści „S.T.A.G.S.” M.A. Bennett.
Każdy młody czytelnik może w nim uczestniczyć!
Zapraszamy na spotkania „Księgołapa”, bo warto!
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