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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 детските книги 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” 2019
Националната награда “Бисерче вълшебно” 2019 се проведе за седма поредна
година. Кампанията по традиция бе подкрепена от Министерство на
образованието и в нея участваха 11376 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 2600 деца от София и страната, за да развием
интереса към четенето.
Продължи дейността по развиване на мрежата от читателски клубове “Бисерче
вълшебно”.
Среща с деца за представяне на
Награда “Бисерче вълшебно”

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 2019.
Приходите за провеждане на наградата през 2019 г. са от събрани такси
участие и възлизат на 200 лв.

2.1. НАЦИОНАЛНА НАГРАДА “БИСЕРЧЕ ВЪЛШЕБНО” 2019

2.2. БИБЛИОТЕКА В ДЕТСКАТА ГРАДИНА
През 2019 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 750 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 трето обучение за учителите от страна на Валентина Стоева,
Лого на проект
“Библиотека в детската градина”,
съвместна инициатива на фондация
“Детски книги” и
29. ДГ “Слънце” - София

което допълни предходното и предложи нови техники за четене на малките
деца и др.
Подборът на книги, обучителните програми и набавянето на заглаавия за
проекта “Библиотека в детската градина” се поддържа безвъзмездно от
фондация “Детски книги”.

2.3. МРЕЖА ОТ ЧИТАТЕЛСКИ КЛУБОВЕ “БИСЕРЧЕ ВЪЛШЕБНО"
През 2019 г. фондация „Детски книги“ продължи развитието на мрежата от
читателски клубове „Бисерче вълшебно”. Проектът е насочен към децата от 7 до
16 години, а целта му е да развие у участниците умения за критично и аналитично
мислене, творческо мислене и умение за вземане на решения. Допълнителна цел
е развитието на читателска общност.
Чрез клубната дейност подкрепяме 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 е 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"

Поради големия интерес от страна на учители и библиотекари, регистрацията
бе отворена за всички желаещи. Към края на 2019 г. мрежата включва 79 клуба,
в които членуват близо 4600 деца.
Освен финансирането по проект към Telus International, получено през 2018 г.
(5525 лв.; в 2019 г. е изразходван остатъкът от предходната), клубовете получиха
книги, закупени с целеви дарения за тях от “България дарява” и компании.

2.3. МРЕЖА ОТ ЧИТАТЕЛСКИ КЛУБОВЕ “БИСЕРЧЕ ВЪЛШЕБНО"
През юни 2019 г. организирахме и първата годишна среща на читателските
клубове “Бисерче вълшебно”. Събитието се проведе в рамките на фестивала
“Пловдив чете” и в трите си дни събра около 250 деца, които участваха в срещи с
български и европейски писатели, включиха се в изложби и различни
работилници.
Вдъхновяващите събития превърнаха децата делегати от страната в истинска
общност от читатели, готови да се превърнат в посланици на четенето по места.
Присъстваха ученици от 8 до 16 г. от София, Пловдив, Попово, Панагюрище,
Сопот, Златица, Хасково, Димитровград и др.
Срещите, организацията на читателските клубове и годишната среща изискват:
набавяне на нови книги за четене в клубовете и куриерски и пощенски разходи
за доставка по места; изготвяне на различни материали за работа (работни
листове, баджове, други).
Освен финансирането по проект към Telus International, получено през 2018 г.
(5525 лв.; в 2019 г. е изразходван остатъкът от предходната), фондация “Детски
Лого на читателските клубове

книги” получи дарения в размер на 3944,43 лв. от “България дарява” и частни
компании. С тях бяха закупени книги (вкл. 10 бр. “Пчелите” по целево дарение),
“Аз съм българка” и други заглавия, подходящи за четене и обсъждане в
клубовете. Бяха покрити разходи за изпращане на пратките по куриер и по
пощата, канцеларски и други административни разходи.
Получена е и сума от фондация “Изкуство без граница” в размер на 900 лв. за
изготвяне, организиране и модериране на 10 събития с участието на клубовете.

2.4. EUROPE READS - ПАНЕВРОПЕЙСКА КАМПАНИЯ (EU READ)
През април 2019 г. Фондация “Детски книги” се включи в паневропейската
кампания “Европа чете”, организирана от членовете на мрежата от насърчители
EU Read.
В България пристигна една от трите книги с послания от организациите по
отношение на нуждите на тяхната държава спрямо насърчаването на
грамотността. Фондация “Детски книги” вписа в книгата от какво се нуждае
България като подкрепа, а посланието бе подписано най-напред от министъра на
външните работи

Екатерина Захариева, а след това и от Цвета Караянчева

(председател на НС), Диана Саватева (зам.-председател на Комисията по култура
в НС), Амелия Гешева (зам.-министър на културата), Емилия Милкова (депутат) и
др. Книгата след това бе изпратена към следващата държава в Европа, част от
кампанията.
Беше преведен от екипа ни и озвучен (глас: Борислав Дойчинов; запис в студио
на Storytel България) общият видеоклип “Европа чете”. Той е достъпен в YouTube
Книгата на кампанията с послания от
организациите в Европа към политиците

канала на фондацията: https://youtu.be/3latxulW1oA
Книгата бе представена от членовете на EU Read пред представители на
Европейската комисия през септември 2019 г. в Брюсксел. Екип на фондация
“Детски книги” се срещна с г-жа Катарина Барли и с представители от кабинета
на комисар Тибор Наврачич и представи исканията на България, вписани в
книгата.
Разходите по провеждането на кампанията възлизат на 2430,49 лв. Приходи по
това перо няма.

2.5. MEET&CODE
През 2019 г. Фондация “Детски книги” се включи в инициативата Meet&Code
2019, организирана за България от Фондация “Работилница за граждански
инициативи”.
В партньорство с екипа на НЧ “Васил Левски - 1928 г.” Бяха проведени три
проекта с ученици от 124 ОУ “Васил Левски”, ж.к. “Сухата река”, София.
Проектите включваха програмиране на Scratch с различни нива на сложност и
различни задачи, съобразени с възрастта на децата.
• Скрач танц
• Пътуване до земята
• Анкета за планетата
Получените суми по договори възлизат на 1737 лв.
Разходите за провеждане на събитията са в размер на 1757,69 лв.
Meet&Code 2019
визуални материали

3. УЧАСТИЕ В ПАРТНЬОРСКИ КАМПАНИИ

3.2. НОЩ НА ЛИТЕРАТУРАТА 2019

Фондация “Детски книги” се включи в осмото 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 осми пореден път България беше част от четящите в цял свят страни.
Изданието постави акцент върху младата публика и се насочи към
събуждане на интереса на гимназистите.
За шести път фондация “Детски книги” имаше свое читателско гнездо, в
което телевизионната водеща Анна Ангелова прочете откъс от “Мая,
Читателско гнездо на “Детски книги”
Нощ на литературата 2019

кралицата на Голямата река” (изд. “ЕМАС”) на британската писателка Ева
Ибътсън в книжарница “Колибри”.

4. ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА БЪЛГАРСКАТА ДЕТСКА ЛИТЕРАТУРА

4.1. НОМИНАЦИИ ЗА КАТАЛОГ WHITE RAVENS 2019
За пета поредна година фондация “Детски книги” изпрати номинациите на
български писатели, номинирани в Национална награда “Бисерче вълшебно”, за
участие в престижния каталог White Ravens, съставян от Международната детскоюношеска библиотека в Мюнхен.
White Ravens събира и представя 200 заглавия за деца и юноши от цял свят,
които си струва да бъдат забелязани. Печатното издание на каталога се представя
по време на Панаира на книгата във Франкфурт в годината на обявяването му, а
на следващата година всички отличени заглавия са изложени на специален щанд
на Панаира на детската книга в Болоня.
Селекцията на книгите от български творци става в резултат
на сътрудничеството между фондация “Детски книги”, организатор на наградата
за най-добра детска книга “Бисерче вълшебно”, и Международната детскоюношеска 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 2019 лого

От 2015 г. фондацията изпраща в библиотеката всички заглавия от български
автори, номинирани в наградата “Бисерче вълшебно”.
За първи път от пет години, през 2019 г. не бяха селектирани български
заглавия в престижния каталог.

4.2. НОМИНАЦИИ ЗА МЕМОРИАЛНА НАГРАДА “АСТРИД ЛИНДГРЕН”
Номинациите от българска страна за престижната награда “Астрид Линдгрен”
се правят от фондация “Детски книги”, която бе избрана за номиниращ орган от
България в края на 2015 година.
Като номиниращ орган, фондация “Детски книги” излъчи своите кандидати за
наградата през 2019 г. Одобрените кандидати бяха обявени по време на
Панаира на книгата във Франкфурт, през октомври 2019 г. - Юлия Спиридонова
и Мая Дългъчева.
Победителят ще бъде обявен през пролетта на 2020 г.

Номинации за
Мемориалната награда
“Астрид Линдгрен” 2019

5. СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

5.1. ДЕЙНОСТИ ПО ПРОГРАМА “НАЙ-ДОБЪР БИЗНЕС ПЛАН” - 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 подготовката
на идеята за стартиране на дейността,
участие в конкурс „Най-добър бизнес
план на неправителствена
организация“ и Акселератор за

Нова визуална идентичност за новия уебсайт на detskiknigi.com

наградените организации.

Изграждането на Книжен компас започна, като за целта

През февруари 2018 г. екипът ни защити пред жури от

бяха привлечени програмисти, психолози, графични

експерти идеята за създаване на “Книжен компас” -

дизайнери и др.

онлайн платформа за лесно откриване на подходящи

През 2019 г. беше представено новото лого на

детски книги за възраст 0-16 г. според индивидуалните

фондацията и на уебсайта detskiknigi.com. Беше пуснат в

интереси и нужди на читателите. Идеята донесе и

експлоатация и напълно обновения уебсайт с мобилна

награда от 8000 лв. От конкурса “Най-добър бизнес план

версия, в който са събрани над 3500 публикации.

за НПО” 2018.

Изразходваната сума от наградата за 2019 г. възлиза на
2642,82 лв. Продължава работата по “Книжен компас”.

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.
EURead е основана през 2000 година като 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 2019 г. екипът ни присъства и на годишна
среща на членовете.
Пред представители от Европейската комисия бяха
представени инициативите и исканията на различните
организации, сред които и българските.
Беше отчетено и участието ни в паневропейската
кампания Europe Reads.

7. СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ

7 . 1 . К А М П А Н И Я “ И С Т О Р И И З А С П О Д Е Л Я Н Е ”, K I N D E R

Екипът на фондация “Детски книги” бе поканен да подготви
различни материали по кампанията “Истории за споделяне” на
Kinder Milch Schnitte, насочена към училищните библиотеки.
Бяха разработени:
• 12 тематични статии и интервюта, свързани с важността на
четенето и библиотеките
• 6 списъка с по 10 препоръчани заглавия за деца на възраст от
4 до 12 години
В дейностите на екипа влизаше:
• Набиране на експерти за създаване на статиите и списъците с
книги
• Комуникация с експертите и с клиента, предлагане на
материалите за одобрение в превод на английски език,
редакция и корекция на български език и подаване на готови за
публикуване материали
• Разпространение на информацията за кампанията през
комуникационните канали на сайт detskiknigi.com до училища и
библиотеки в страната
• Обработка на финансовите и отчетни документи
Приходи по кампанията: 4860 лв.
Разходи по кампанията: 3899,50 лв.

7 . 2 . A F F I L I AT E П Р О Г Р А М А С О Н Л А Й Н К Н И Ж А Р Н И Ц А O Z O N E . B G

За да поддържаме дейността на организацията, договорихме
партньорство с онлайн книжарницата Ozone.bg - ако потребител
на уебсайта detskiknigi.com пожелае да си закупи някоя от
книгите, които препоръчваме, да може да го направи с код с кауза
DK19.
Кодът дава на клиента на книжарница Ozone.bg отстъпка от
сумата, ако дадена книга не е в промоция. От всички продажби с
кода, книжарницата ще отчислява сума, която ще бъде
предоставяна на фондация “Детски книги” за извършване на
нестопанската й дейност по насърчаване на четенето.
Партньорството започна през април 2019 г.
Приходи ще бъдат отчетени в 2020 г.

8. ДЯЛ НА ПРИХОДИТЕ

Нестопанска дейност

Стопанска дейност

Фиг.1. Разпределение на приходите
за 2019 г. от нестопанска и стопанска
дейност в %

Грантове

Дарения

Фиг.2. Разпределение на приходите
за 2019 г. от нестопанска дейност от
различни източници в %

