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1. ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ФОНДАЦИЯ “ДЕТСКИ КНИГИ”
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.
От 2018 г. датира членството на организацията в EURead - мрежа на европейските организации, ангажирани с насърчаване
на четенето и грамотността.
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2. КАМПАНИИ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ЧЕТЕНЕТО

2.1. НАЦИОНАЛНА НАГРАДА “БИСЕРЧЕ ВЪЛШЕБНО” 2018
Националната награда “Бисерче вълшебно” 2018 се проведе за шеста поредна
година. Кампанията по традиция бе подкрепена от Министерство на
образованието и в нея участваха 9447 деца от страната и чужбина.
За да се оптимизира регламентът съгласно най-новите наблюдения на екипа ни
върху детските нагласи и умения за четене, възрастовите граници бяха
коригирани - в гласуването участват деца от 5 до 16 г. Това позволи активното
участие на малчугани от детските градини, а и засили възможността да направим
и родителите по-ангажирани с проблемите на четенето. Промяната във
възрастовите граници наложи и промяна в категориите - те станаха 4 възрастови
категории и 1 с нехудожествени заглавия. В рамките на кампанията се
срещнахме с близо 1400 деца от София и Пловдив, за да развием интереса към
четенето.
За трета поредна година се проведе и съпътстващата кампания “Активните

Среща с деца за представяне на Награда
“Бисерче вълшебно” 2018

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 Park Center Mall, за да привлечем аудиторията,
традиционно неангажирана с четенето. Интересът и в това издание беше
засилен.
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 2018.
Кампанията бе финансирана от Програма “Култура” на Столична община за
2018 г. в размер на 4000 лв.

2.1. НАЦИОНАЛНА НАГРАДА “БИСЕРЧЕ ВЪЛШЕБНО” 2018

2.1. НАЦИОНАЛНА НАГРАДА “БИСЕРЧЕ ВЪЛШЕБНО” 2018

2.2. БИБЛИОТЕКА В ДЕТСКАТА ГРАДИНА
През 2018 г. беше продължено сътрудничеството по 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, вече
са налични близо 380 книги с високо качество на текстовете, илюстрациите и
отлична полиграфия. Изданията са подбрани внимателно от екипа на фондация
“Детски книги”, като сред тях има художествени и нехудожествени издания. Беше
проведено второ обучение за учителите от страна на Валентина Стоева, което
допълни предходното и предложи нови техники за четене на малките деца и др.
За да бъдат по-ангажирани и родителите, от април 2018 г. те бяха поканени да
влизат и да четат в определен ден и час от книгите от библиотеката. Интересът на
Лого на проект
“Библиотека в детската градина”,
съвместна инициатива на фондация
“Детски книги” и
29. ДГ “Слънце” - София

възрастните към четенето се повиши, а учителите отбелязват напредък в
работата на децата.
Беше проведена и лекция за родители на тема “Как да отгледаш читател?” С
лектор Валентина Стоева.
“Библиотека в детската градина” се поддържа изцяло от фондация “Детски
книги”.

2.3. МРЕЖА ОТ ЧИТАТЕЛСКИ КЛУБОВЕ “БИСЕРЧЕ ВЪЛШЕБНО"
През 2018 г. фондация „Детски книги“ постави началото на своя нов проект Читателски клубове „Бисерче вълшебно”. Той е насочен към деца от 8 до 11
години, а целта му е да надгради постигнатото до момента в шестте издания на
кампанията за насърчаване на четенето.
Чрез клубната дейност екипът ни искаше да подкрепи активните учители и
библиотекари, които да обучат децата в умения за критично четене, оценка и
подбор на качествени четива на база текст, илюстрации, оформление на
книжното тяло и др. Дългосрочната цел бе отглеждането на детско жури, което
да е способно да прави предварителна селекция в следващи издания на
националната награда.
Клубните срещи протичат по график, изготвен от всеки ръководител. Децата
четат и обсъждат художествени и нехудожествени книги, номинирани в
наградата; търсят връзки с действителността, прилагат идеи от книгите в
практиката, правят представяния пред връстниците си, както и кампании за
повишаване на интереса към определени теми (напр. ползата от пчелите).
Лого на Награда
“Бисерче вълшебно"

Проектът получи финансиране от Обществения борд на Telus International
България в размер на 5525 лв. и беше предвидено да се използва за създаването
само на 5 клуба в страната. Поради големия интерес от страна на учители и
библиотекари, регистрацията бе отворена за всички желаещи. В периода
октомври - декември 2018 г. бяха основани 64 клуба, в които членуват близо
2900 деца.

3. УЧАСТИЕ В ПАРТНЬОРСКИ КАМПАНИИ

3.1. ПЪТУВАЩИТЕ САНДЪЧЕТА

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 100 сандъчета. През 2018 г. те обиколиха близо
60 населени места и бяха на разположение на над 3700 деца.
През 2018 г. фондация “Детски книги” получи като дарение над 350 бр. книги.
По традиция, всяка година част от книгите, предоставени от българските
издатели за участието им в Награда “Бисерче вълшебно”, също стават част от
проекта.

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

3.2. НОЩ НА ЛИТЕРАТУРАТА 2018

Фондация “Детски книги” се включи в седмото 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.
За шести пореден път България беше част от четящите в цял свят страни. На 9
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 пети път фондация “Детски книги” имаше свое читателско гнездо, в което
телевизионният водещ Николай Колев прочете откъс от “Книгата на всички
неща” (изд. “Жанет 45”) на нидерландския писател Хюс Кайер в Арт лаборатория.

Нощ на литературата 2018 - постер
Автор: Кирил Златков

3.3. ПОХОДЪТ НА КНИГИТЕ 2018

Фондация “Детски книги” по традиция партнира на Асоциация “Българска
книга” в инициативата “Походът на книгите”. През 2018 г. Фокусът бе ранното
детско четене от 0 до 7 г.
За да се засили разбирането за важността на четенето в този период,
Валентина Стоева и Лора Филипова бяха поканени да разработят наръчник в
помощ на родителите и учителите от детските градини, съдържащ интересни
факти и полезни съвети за развитие на читателските практики.
Екипът взе участие и в Европейския детски литературен фестивал, организиран
в рамките на “Походът на книгите” 2018. Награда “Бисерче вълшебно” 2018 също
бе част от инициативата. Съвместното партньорство донесе и обща
заключителна церемония на 22 април 2018 г. В Младежки театър “Николай
Бинев”, София.

Четем заедно, растем заедно!
наръчник за кампания за насърчаване на
ранното детско четене
АБК

3.4. БЕБЕЛАНДИЯ В БИБЛИОТЕКАТА

В началото на 2018 г. проектът „Бебеландия в Библиотеката“ на Регионална
Народна библиотека „Иван Вазов“ – Пловдив бе одобрен в конкурса
„Библиотеката – активен участник в обществения живот“ на Фондация „Глобални
библиотеки – България“. Партньор по проекта е Фондация „Детски книги“.
„Бебеландия в Библиотеката“ е иновативен проект и е първият в България,
насочен към създаване на навици, развитие и стимулиране на ранното детско
четене у деца на възраст от 0 до 6 години, чрез най-различни методи и подходи.
Освен децата, целевите групи включват родители, учители в детски градини и
детски центрове, библиотекари, граждани.
В рамките на проекта, освен редовните четения в Детски отдел, специално
предназначени за бебета от 0 до 3 г. и малки деца от 3 до 6 г., бяха проведени и
пет форума за възрастни, покриващи теми като: важността на четенето за
развитието на децата; ролята на илюстрациите за развитие на визуалната
култура; как детската градина, библиотеката и училището да си партнират
успешно в отглеждането на читатели; ролята на картинните книги и диалогичното
четене; новите технологии и предизвикателствата пред книгите.
Лектори в проекта бяха Валентина Стоева и Лора Филипова (фондация “Детски
Валентина Стоева с откриваща лекция в
проект “Бебеландия в библиотеката” на
НБ “Иван Вазов” - Пловдив

книги”), Капка Кънева (илюстратор), Антоанета Йорданова (училищен
библиотекар), Екатерина Кръстинова (учител в детска градина).

4. ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА БЪЛГАРСКАТА ДЕТСКА ЛИТЕРАТУРА

4.1. ПАНАИР НА ДЕТСКАТА КНИГА В БОЛОНЯ 2018

За да продължи дейността си по популяризиране на българската детка
литература извън пределите на страната, екипът ни отново посети
Международния панаир на детската книга в Болоня, Италия.

Там проведе пет срещи с представители на издателски къщи от Русия, Литва,
Словакия, Италия и Великобритания, пред които представи двата каталога
„Детски книги от България: Съвременни писатели и художници“ (Children`s
Books from Bulgaria: Contemporary Writers and Artists), изготвени от Валентина
Стоева от фондация “Детски книги” по поръчка на Национален център за книгата
към НДК.

Каталог “Children`s Books from Bulgaria:
Contemporary Writers and Artists” 2017
издание на НЦК, корица: Дамян Дамянов,
съставител: Валентина Стоева

4.2. НОМИНАЦИИ ЗА КАТАЛОГ WHITE RAVENS 2018
За четвърта поредна година в престижния каталог White Ravens, съставян от
Международната детско-юношеска библиотека в Мюнхен, бяха включени 2
български детски книги:
- “Луна” (изд. “Бегемот”) на Николай Грозни с илюстрации и оформление от
Ива Сашева;
- “Птиче село” (изд. “Жанет 45”) на Катина Недева - автори и илюстратор.
В White Ravens 2018 са събрани 200 заглавия за деца и юноши на 38 езика от
59 държави. Печатното издание на каталога беше представено през октомври
2018 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.
White Ravens 2018 лого

От 2015 г. фондацията изпраща в библиотеката всички заглавия от български
автори, номинирани в наградата “Бисерче вълшебно”.

4.2. НОМИНАЦИИ ЗА МЕМОРИАЛНА НАГРАДА “АСТРИД ЛИНДГРЕН”
По време на Панаира на книгата във Франкфурт през 2017 г., журито на
Мемориалната награда “Астрид Линдгрен” обяви списъка с номинираните
писатели, илюстратори и организации за 2018 година. Сред 235-те кандидати от
60 страни бяха включени писателката Юлия Спиридонова, поетът Виктор
Самуилов 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 2018 г. - гамериканската писателка Джаклин Удсън. 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 2019 г. По време на Панаира на книгата във
Франкфурт, през октомври 2018 г., бяха обявени имената на Любен Зидаров,
Излъчване на името на победителя в
Мемориалната награда “Астрид Линдгрен”
2018
Болоня, Италия

Юлия Спиридонова, Мая Дългъчева и Виктор Самуилов - кандидатури от
българска страна за престижното отличие.
Победителят ще бъде обявен през 2019 г.

5. СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

5.1. ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО ЗА НЕСТОПАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ - БЦНП

През 2017 г. фондация “Детски
книги” бе избрана сред 25-те
организации, които влязоха в
обучителната програма за
социално предприемачество на
Български център за нестопанско
право. Програмата включваше
обучения за развитие на стопанска
дейност от неправителствени
организации, съвети при
Снимка от награждаването на победителите в конкурс
“Най-добър бизнес план за НПО” 2018
източник: НПО портал

подготовката на идеята за
стартиране на дейността, участие в
конкурс „Най-добър бизнес план на
неправителствена организация“ и

лесно откриване на подходящи

Изграждането на Книжен компас

Акселератор за наградените

детски книги за възраст 0-16 г.

започна, като за целта бяха

организации.

според индивидуалните интереси и

привлечени програмисти,

През февруари 2018 г. екипът ни

нужди на читателите. Идеята

психолози, графични дизайнери и

защити пред жури от експерти

донесе и награда от 8000 лв. От

др.

идеята за създаване на “Книжен
компас” - онлайн платформа за

конкурса “Най-добър бизнес план
за НПО” 2018.

5.2. ПРОМЯНАТА - REACH FOR CHANGE БЪЛГАРИЯ

През 2018 г. фондация “Детски
книги” бе избрана да продължи
разработването на идеята си за
изграждане на “Детски книжен
дом” - физическо пространство с
изследователски център на
читателските нагласи и умения на
децата, място за игри и учене чрез
книгите и академия по четене за
родители и учители.
Екипът ни премина редица
обучения, водени от екипа на
Reach for Change - България.
Обмени опит с професионалисти
от сферата на бизнеса. Срещнахме
много нови съмишленици и
партньори в трите месеца, в които
бяхме част от програмата.

Валентина Стоева и Лора Филипова
участници в Акселератора на Промяната
снимка: Reach for Change - България

6. МЕЖДУНАРОДНИ ПАРТНЬОРСТВА
В продължение на усилията си за търсене на
иновативни и работещи начини за насърчаване на
четенето сред българските деца, Фондация “Детски
книги” стана първата българска организация членка на
европейската мрежа за насърчаване на четенето
EURead.
E U Rea d е о с н о в а н а п р е з 2 0 0 0 г о д и н а к а т о
обединение на европейски организации за
насърчаване на четенето. Целта й е обмяна на знания,
опит и идеи сред членовете й, както и разработване
на нови стратегии за насърчаване на четенето. Сред
членовете й са институции от Великобритания, Белгия,
Германия, Италия, Чехия, Холандия, Норвегия,
Финландия, Швейцария, Австрия, Полша, Дания и
Португалия.
През септември 2018 г. екипът ни присъства и на
годишна среща на членовете. Пред представители оот
Европейската комисия бяха представени
инициативите и исканията на различните
организации, сред които и българските.

5. ДРУГИ НЕСТОПАНСКИ/СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ

7. ПРИЗНАНИЯ ЗА ЕКИПА

През 2018 г. Фондация “Детски книги” бе номинирана
в националната награда “Христо Г. Данов” на
Министерство на културата в категория “Представяне
на книгата”.

В края на годината Валентина Стоева и Лора
Филипова бяха номинирани и в конкурса на сп. Grazia
“Жена на годината” 2018, категория “Интернет”.

8. ДРУГИ НЕСТОПАНСКИ/СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ
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.
Участвахме и в конференции и кръгли маси, срещнахме се с близо 1400
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 400 статии, новини, ревюта за книги и други материали през
2018 г., посветени на детските книги и четенето.
Съвместно със Starbucks проведохме детски празник за 1 юни Международния ден на детето.
С изд. “Жанет 45” организирахме втори Елмъров ден в България и се
включихме в световната инициатива.

8. ДРУГИ НЕСТОПАНСКИ/СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ

Нестопанска дейност

Стопанска дейност

Фиг.1. Разпределение на приходите
за 2018 г. от нестопанска и стопанска
дейност в %

Грантове

Дарения

Фиг.2. Разпределение на приходите
за 2018 г. от нестопанска дейност от
различни източници в %

