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Фондация за насърчаване на четенето „Детски книги“ е юридическо лице с нестопанска цел в обществена полза, 
регистрирано в Министерство на правосъдието, ЕИК №176566685, адрес: 1113 София, ул. „Самоков“ № 3, представлявано от 
Валентина Стоева – основател и председател на Съвета и Лора Филипова – изпълнителен директор. 

Сред основните цели на фондацията са: 

• развитие на успешно и грамотно младо поколение с помощта на книгите и четенето 

• провеждане на изследвания и инициативи, насочени към повишаване на читателския интерес сред децата 

• партньорство с правителствените и неправителствени институции, ангажирани с проблемите на детското четене, 

• научно-изследователска дейност в областта на четенето/грамотността 

• организиране на различни кампании за привличане на децата в библиотеките  

• целенасочени действия за подкрепа и представяне на детската литература в България и по света. 

Част от фондацията е едноименният сайт “Детски книги”, чрез който се постига: 

- развиване на детското четене във всичките му форми чрез модерни начини за мотивация, съобразени с всички световни 
тенденции в областта 

- представяне пред подрастващите и пред възрастните съвременните детско-юношески книги и начините за употребата им 
в борбата с неграмотността 

- ангажиране на общественото внимание към ползите от четенето за изграждането на добра функционална грамотност и 
други.  

От 2015 г. Фондацията е член на Национална мрежа за децата. От същата година датира и партньорството с 
Международната детско-юношеска библиотека - Мюнхен (Германия) за изпращане на книги от български писатели за 
каталога White Ravens.  

От 2016 г. фондацията е номиниращ орган за България в престижната Мемориална награда „Астрид Линдгрен“, 
организирана от Шведския съвет по изкуствата. 

1 .  ОБЩО  ПРЕДСТАВЯНЕ  НА  ФОНДАЦИЯ  “ДЕТСКИ  КНИГИ”
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статии, новини, ревюта за книги и други материали в сайт 
detskiknigi.com, посветени на детските книги, четенето и грамотността 
с фокус интересите на децата от 0 до 16 г.  611
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2 .  КАМПАНИИ  ЗА  НАСЪРЧАВАНЕ  НА  ЧЕТЕНЕТО



Колекционерска значка  
“Читателска щафета 5: Патилански 

приключения”

Националната кампания “Читателска щафета” е една от първите ни и най-
обичани кампании. Насочена към нечетящите, тя ги печели с нестандартния си 
формат и интересните заглавия. Всички деца от 6 до 13 г. са поканени да изберат 
минимум 3 книги от предварително зададен списък, да ги прочетат в рамките на 3 
месеца, да попълнят хартиен формуляр за участие и да го изпратят по пощата. 
Първите 500 участници печелят колекционерски значки, а за всички участници 
има томбола с награди.  

За да насочим вниманието на децата към Ран Босилек и неговото “Патиланско 
царство”, от 26.09.2016 г. до 07.01.2017 г. проведохме петото издание на 
кампанията. Показахме на децата съвременните палавници и пакостници като 
Малкия Никола, Ужасния Хенри, Макси, Майлс и Найлс, разказахме им повече за 
деветото изкуство, комикса, и успяхме да увлечем 1403 деца, които за 3 месеца 
прочетоха общо 4991 книги.  

Организирахме и конкурс за патилански комикс, в който се включиха 40 деца 
от цялата страна. Победителят получи графичен таблет за рисуване на комикси. 

Кампанията бе осъществена с финансовата подкрепа на Vivacom Регионален 
грант, спечелен от фондация “Детски книги” през 2016 г.  

Благодарение на това финансиране бе изграден нов уебсайт на кампанията 
“Читателска щафета” (shtafeta.detskiknigi.com), бяха отпечатани постери, 
изработени от художничката Ина Христова и разпространени до библиотеки и 
училища в цялата страна. Всички участници получиха специални сертификати 
“Супер читател”, а първите 500 - и колекционерски значки, изработени специално 
за кампанията. В томбола бяха раздадени още 2 таблета и 3 комплекта с книги.

2 . 1 .  ЧИТАТЕЛСКА  ЩАФЕТА  5 :  ПАТИЛАНСКИ  ПРИКЛЮЧЕНИЯ
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2 . 1 .  ЧИТАТЕЛСКА  ЩАФЕТА  5 :  ПАТИЛАНСКИ  ПРИКЛЮЧЕНИЯ



Книжен пикник в Sofia Ring Mall

Националната награда “Бисерче вълшебно”, чието жури са само деца от 6 до 15 
г., се проведе за пета поредна година. Кампанията по традиция бе подкрепена от 
Министерство на образованието. 104 книги, номинирани в три възрастови 
категории и в категория “Иноватори” се състезаваха за вота на 9447 българчета, 
живеещи на територията на страната и в чужбина.  

Началото на гласуването бе дадено в Панагюрище заради отличните резултати 
на училищната библиотека на ОУ “Проф. Марин Дринов”. Заключителната 
церемония по награждаването се състоя в галерия “Кредо бонум” в София, а 
традиционният детски празник, който отбеляза края на изданието, бе в Русе.  

За втора поредна година се проведе и съпътстващата кампания “Активните 
бисерчета”, която цели да превърне децата в активни посланици на четенето. 
Най-интересните 5 идеи донесоха на създателите си гостуване на български 
детски писатели в тяхното училище/населено място. 

В рамките на кампанията проведохме 3 книжни пикника в Sofia Ring Mall, за да 
привлечем аудитория, традиционно неангажирана с четенето. Интересът бе 
неочаквано голям, а задържането му ще се превърне в част от бъдещите ни 
усилия по насърчаване на четенето и грамотността.  

По традиция изпратихме и книгите от български писатели в най-голямата 
детско-юношеска библиотека в света, разположена в Мюнхен (Германия), за да 
се състезават за място в престижния каталог White Ravens 2017.  

Кампанията бе включена за поредна година и в “Походът на книгите” на 
Асоциация “Българска книга”.
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Първото издание на детски и младежки литературни дни “Варна Лит” се 
проведе от 31 май до 3 юни 2017 г. във Варна. На варненската публика бе 
предложена богата програма с  популярни български и чуждестранни автори, 
неформални образователни сесии, детски работилници и др.  

Събитието постави на фокус нуждите и интересите на децата и младежите. 
Гости на фестивала бяха чуждестранните писатели Стефан Пастис (САЩ), Сали 
Грийн (Великобритания) и Тадей Голоб (Словения), българските писатели Георги 
Господинов, Захари Карабашлиев, Теодора Димова, Константин Трендафилов, 
Илиян Любомиров, Петя Александрова, художникът Дамян Дамянов и комикс-
артистът Даниел Атанасов-Сатанасов, носителите на награда „Бисерче вълшебно“ 
Емил Конрад, Юлия Спиридонова, Неделчо Богданов и Ал Торо, Радостина 
Николова, Никола Райков, представители на проект „Златната ябълка“, влогърът 
Стан, представители на сайта “Българска история” и др. Те посетиха близо 50 
училища и се срещнаха с ученици, а освен това проведоха и редица отворени 
събития за всички желаещи.  

Важна част от програмата бяха творческите работилници (посетени от над 250 
деца), косплей, концерт на група P.I.F., средновековна демонстрация и др. 

“Варна Лит” 2017 бе финансирано от Община Варна и фондация “Америка за 
България”.  

Събитието бе отличено с наградата Media AwARTs за Валентина 
Стоева и Захари Карабашлиев.
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Лого на проект  
“Библиотека в детската градина”, 

съвместна инициатива на фондация 
“Детски книги” и  

29. ДГ “Слънце” - София

През учебната 2016/2017 г. беше поставено началото на съвместен проект 
между фондация “Детски книги” и 29. ДГ “Слънце” - София за насърчаване на 
ранното детско четене. Проектът “Библиотека в детската градина” отчита 
проблемите с функционалната неграмотност на учениците и интегрира научните 
достижения в областта на грамотността, за да предложи на българските деца от 
яслена възраст до 7 г. иновативен метод за насърчаване на интереса към 
книгите и подготовката за самостоятелно четене в училищна възраст.  

В библиотеката, изградена на територията на столичната базова градина, са 
налични близо 200 тома книги с високо качество на текстовете, илюстрациите и 
отлична полиграфия. Изданията са подбрани внимателно от екипа на фондация 
“Детски книги” и са дарени от български издателства за целите на проекта. 
Фондът е отворен за ползване от учителите, които преминаха и обучение, 
проведено от Валентина Стоева и покриващо теми като ранната детска 
грамотност, интересни новаторски техники за четене на малките деца и др. 
Схемата на работа включва четене от страна на учителите пред децата в групите 
преди обед, при заспиване и следобед и разнообразяване с дейности по учебния 
план. 

Проектът е с продължителност 5 години и цели да подготви бъдещите ученици 
да проявяват интерес към книгите, за да се улесни преходът им към 
самостоятелно четене след първоначалното ограмотяване в училище. 

“Библиотека в детската градина” се поддържа изцяло от фондация “Детски 
книги”.
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3 .  УЧАСТИЕ  В  ПАРТНЬОРСКИ  КАМПАНИИ



Пътуващо сандъче №12 на гости в с. Нова 
Черна, обл. Силистра

Инициативата “Пътуващите сандъчета” започва по идея на Българска 
библиотечно-информационна асоциация през 2014 г. От 2016 г. фондация 
“Детски книги” координира обмена на сандъчета между библиотеките в 
страната, пожелали да ползват сандъче в определен период.  

Чрез инициативата, нови детски и тийнейджрски книги пътуват из страната по 
заявка на библиотекари/учители. Те остават в населеното място за период от 3 
месеца, а след това продължават пътя си към следващите читатели. Проектът 
позволява на библиотеки, които не притежават нови заглавия, да привличат 
читатели посредством книгите-пътешественици.  

Към момента в оборот са над 50 сандъчета. През 2017 г. те обиколиха близо 
70 населени места и бяха на разположение на над 4000 деца.  

За целите на по-добрата координация на проекта, през 2017 г. бе изграден нов 
уебсайт (libchest.com) от екипа на фондация “Детски книги”. 

През 2017 г., чрез Национална мрежа за децата, фондация “Детски книги” 
получи като дарение над 100 бр. книги от Lidl България.  

Дарение получихме и от младоженци, които дариха над 70 бр. книги, събрани 
вместо цветя на сватбата им.  

По традиция, всяка година част от книгите, предоставени от българските 
издатели за участието им в Награда “Бисерче вълшебно”, също стават част от 
проекта. 

3 . 1 .  ПЪТУВАЩИТЕ  САНДЪЧЕТА

http://libchest.com
http://libchest.com


Нощ на литературата 2017 - постер 
Автор: Кирил Златков

Фондация “Детски книги” се включи в шестото издание на “Нощ на 
литературата” - кампания за популяризиране на европейската литература, 
организирана от културните институти и посолствата на европейските държави.  

Събитието е международно и във всеки от участващите градове по света се 
организират интересни за четене места, където в ролята на четци влизат 
популярни личности. 

Водеща организация в България е Чешки център - София. През 2017 г. 
Участващите културни институти и посолства бяха 19 на брой. 

За шести пореден път България беше част от четящите в цял свят страни. На 10 
май от 18:00 до 22:00 часа, събитието се проведе в дванадесет български града – 
Бургас, Варна, Велико Търново, Габрово, Добрич, Пазарджик, Перник, Пловдив, 
Русе, София, Стара Загора и Шумен.  

За четвърти път фондация “Детски книги” имаше свое читателско гнездо, в 
което актьорът Момчил Степанов прочете откъс от книгата “Приказка за 
Синьото кълбо” (изд. “Ергон”) на исландския писател Андри Снайр Магнасон в 
Галерия 2.0 (ул. “Шести септември” 26, София). 
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4 .  ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ  НА  БЪЛГАРСКАТА  ДЕТСКА  ЛИТЕРАТУРА



Каталог “Children`s Books from Bulgaria: 
Contemporary Writers and Artists” 2017 

издание на НЦК, корица: Дамян Дамянов, 
съставител: Валентина Стоева

Вторият каталог „Детски книги от България: Съвременни писатели и 
художници“ (Children`s Books from Bulgaria: Contemporary Writers and Artists), 
чиято цел е да популяризира работата на българските детски писатели и 
художници пред книгоиздателите извън пределите на страната, отново бе 
изготвен от Валентина Стоева от фондация “Детски книги” по поръчка на 
Национален център за книгата към НДК.  

Каталогът представя 20 отделни заглавия и три поредици, обръща внимание и 
на добрите издания от 90-те години на 20 в., но отправя и поглед в бъдещето. 
Изданието е на английски език, преведено от Анджела Родел и студенти, а 
корицата и визуалната концепция са на художника Дамян Дамянов.  

Каталогът беше представен пред българската публика на 1 април 2017 г. в 
Литературен клуб “Перото”, в присъствието на голяма част от включените в него 
писатели и илюстратори. След това бе представен в лични срещи с чуждестранни 
издателства от екипа на фондация “Детски книги”. Срещите бяха организирани в 
рамките на Международния панаир на детската книга в Болоня, Италия, а 
пътуването на част от представителите бе финансирано по програма 
“Мобилност” на Национален фонд “Култура” при Министерство на културата. 

Екипът на фондацията проведе 6 срещи с издатели от Македония, Сърбия, 
Япония, САЩ, Словения и Италия. Каталогът бе раздаден на издатели от Полша, 
Русия, Турция, Литва, Нидерландия, Корея и др.  

Изданието бе предоставено и на Международната детско-юношеска 
библиотека - Мюнхен, за техния фонд.
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White Ravens 2017 лого

За трета поредна година в престижния каталог White Ravens, съставян от 
Международната детско-юношеска библиотека в Мюнхен, бяха включени 2 
български детски книги: 

- “4 приказки без връщане” (изд. “Жанет 45”) на Яна Букова с илюстрации и 
оформление от Яна Левиева; 

- “Градска география” (изд. “Точица”) на Зорница Христова и Десислава 
Димитрова с илюстрации от Сияна Захариева. 

В White Ravens 2017 са събрани 200 заглавия за деца и юноши на 38 езика от 
56 държави. Печатното издание на каталога беше представено на 12 октомври 
2017 г., по време на Панаира на книгата във Франкфурт. 

Селекцията на книгите става в резултат на сътрудничеството между фондация 
“Детски книги”, организатор на наградата за най-добра детска книга “Бисерче 
вълшебно”, и Международната детско-юношеска библиотека в Мюнхен  –
 съставител на каталога, чиито екип от специалисти в сферата на литературата за 
подрастващи всяка година подбира 200 заглавия от цял свят.  

От 2015 г. фондацията изпраща в библиотеката всички заглавия от български 
автори, номинирани в наградата “Бисерче вълшебно”.
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Брошура с номинираните кандидати за 
Мемориалната награда “Астрид Линдгрен” 

2017

По време на Панаира на книгата във Франкфурт през 2016 г., журито на 
Мемориалната награда “Астрид Линдгрен” обяви списъка с номинираните 
писатели, илюстратори и организации за 2017 година. Сред 226-те кандидати от 
60 страни  бяха включени писателката Юлия Спиридонова и илюстраторът 
Любен Зидаров. Номинациите от българска страна се правят от фондация 
“Детски книги”, която бе избрана за номиниращ орган от България в края на 2015 
година.  

Победителят беше обявен по време на Панаира на детската книга в Болоня 
през април 2017 г. - германският художник Волф Ерлбрух. Независимо, че 
българските номинации не бяха отличени в наградата, наричана още “малкият 
Нобел”, самото присъствие в списъците с номинирани творци вече е голямо 
признание.  

Като номиниращ орган за България, фондация “Детски книги” излъчи своите 
кандидати за наградата през 2018 г. По време на Панаира на книгата във 
Франкфурт, през октомври 2017 г., бяха обявени имената на Любен Зидаров, 
Юлия Спиридонова и Виктор Самуилов - кандидатури от българска страна за 
престижното отличие.  

Победителят ще бъде обявен през 2018 г. 
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Валентина Стоева 
участие в предаването “Библиотеката”  

БНТ 1, 21.01.2017 г.

За да популяризира необходимостта от привличане на интереса към 
проблемите на детското четене, екипът на фондация “Детски книги” участва в 
редица телевизионни и радио- интервюта, посветени на различни проблемни 
области: от необходимостта от целенасочени усилия в сферата на ранното детско 
четене, през необходимостта от подкрепа за библиотеките, до конкретни теми, 
посветени на годишнини, празници, специални събития.  

Взехме участие в дискусиите в “Година на детската книга”, обявена от 
Националния център за книгата при НДК. Участвахме и в конференции и кръгли 
маси, срещахме се с ученици от цялата страна и изнасяхме лекции пред 
възрастни - учители, родители, библиотекари.  

Развихме голяма част от дейността си през сайт detskiknigi.com, като 
публикувахме над 600 статии, новини, ревюта за книги и други материали през 
2017 г., посветени на детските книги и четенето.  

Съвместно с изд. “Жанет 45” организирахме първия Елмъров ден в България и 
се включихме в световната инициатива. В НДК проведохме празник, посветен на 
карирания слон Елмър, създаден от британския художник Дейвид Маккий. 
Организирахме и информационна кампания и конкурси с награди за децата от 
цялата страна. 
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Съвместно с изд. “Егмонт” организирахме две събития за деца и тийнейджъри, 
посветени на книгите за Хари Потър и Пърси Джаксън, които се реализираха в 
рамките на Алея на книгата - София, през септември 2017 г.  
Съвместно с изд. “Ергон” проведохме канманията “Клуб за книжни 

пътешествия”, посветена на майсторството на европейските разказвачи, част от 
програма, финансирана от фонд “Творческа Европа”. 
Съвместно с изд. “Дъбови листа” проведохме кампания “От деца за деца”, 

посветена на детското творчество, събрано в едноименна книга след конкурс, 
организиран от издателството. Част от кампанията бяха и срещи на деца-творци 
и писателката Нуша Роянова с ученици от столични училища.
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