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МРЕЖА ЗА РАЗВИТИЕ НА

ГРАМОТНОСТТА ЧРЕЗ ЧЕТЕНЕ



КОИ СМЕ НИЕ?
Фондация за насърчаване на

четенето "Детски книги" вече

10 години развива програми и

инициативи, чрез които

поставя на фокус нуждите,

интересите и нагласите на

българските деца от 0 до 16-

годишна възраст, за да

подпомогне възрастните да

отглеждат грамотни личности.



КАКВО ПРАВИМ?

да откриват най-подходящите книги за конкретното дете;

да са в крак с най-новите научни достижения в сферата на

четенето и грамотността;

да подкрепят нуждите на децата, за да ги превръщат в активни

читатели.

     Насърчаваме развитието на функционалната грамотност сред

децата чрез четене, като подкрепяме родителите, учителите и

библиотекарите:



ЗАЩО ГО ПРАВИМ?
     Уменията за извличане и анализиране на информация от различни

източници (т.нар. функционална грамотност) са в основата на

развитието на пълния потенциал на индивидите. 

     Функционалната грамотност се развива чрез четенето по

желание и за удоволствие. Тя определя дали индивидите ще

притежават здравна, финансова, медийна и други видове

грамотност. 

     Без умения за активно извличане и обработка на информация,

хората все по-трудно ще се реализират на пазара на труда поради

липса на умения за критично и творческо мислене при решаване на

проблемите.  



КАК ПОСТИГАМЕ ЦЕЛИТЕ СИ?
     Поставяме нуждите на децата (от 0 до 16 г.) на фокус, като следим

световните научни изследвания за четенето и грамотността и

познаваме добре ситуацията в България. 

     Чрез различни проекти и инициативи целим да свържем семейството,

детската градина или училището, библиотеката, институциите,

медиите и бизнеса, за да успеем да предложим най-добрите решения за

насърчаване на четенето при отделните целеви групи, в отделните

райони на страната. 

 



НАГРАДА "БИСЕРЧЕ ВЪЛШЕБНО"

четат активно новопубликувани, интересни за тях книги,

съответстващи на читателските им умения;

гласуват за 1 художествено и 1 нехудожествено издание, т.е. учат се

да правят активен избор;

се превръщат в активни посланици на четенето в своето училище/

детска градина/населено място.

     Националната награда "Бисерче вълшебно" е основната ни

инициатива, чрез която децата:
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     Читателските клубове развиват у децата
умения за критично и аналитично мислене,
творчески подход при  решаване на проблемите,
нагласа за активно трупане на знания и
прилагането им в различни сфери. 
     Клубовете се ръководят от учители или
библиотекари на доброволен принцип. Всеки
ръководител на клуб работи с децата, записали се
доброволно, като подкрепя учениците да развиват
своите лични интереси и умения рез четене,
обсъждане, творчески задачи и научно-
образователни проекти. 

Читателски клубове
"Бисерче вълшебно"



опазването на околната среда;

развитието на устойчив начин на живот;

финансова грамотност;

здравна грамотност;

разпознаване на дезинформацията и др. 

     В клубовете децата участват по желание. Те

използват различни съвременни художествени и

нехудожествени книги като отправна точка да

обсъждат света около тях и да търсят решение

на проблеми като:

Читателски клубове
"Бисерче вълшебно"



ИСКАТЕ ДА СТЕ ЧАСТ ОТ

МРЕЖАТА НА

ЧИТАТЕЛСКИТЕ КЛУБОВЕ

"БИСЕРЧЕ ВЪЛШЕБНО"? 

 



Свободен достъп до срещи и обучения за

ръководителите на клубове, базирани на

научни доказателства, насочени към

развитието на уменията и интересите

на децата да четат с желание.

Подкрепа от общността от

вдъхновители (ръководители на клубове)

чрез идеи, обмяна на опит и др. 

МРЕЖАТА ДАВА...



Възможност да черпите от знанията и

опита на специалисти, поканени специално

за ръководителите на читателски клубове

по теми, полезни за развитието на

общността и лидерите ѝ (учители,

библиотекари).  

Достъп на участниците от Вашия

читателски клуб в специално организирани

събития за децата от общността - онлайн

срещи с писатели/илюстратори/

преводачи/експерти, участия в различни

събития по места; възожност за участие в

годишните срещи на мрежата и др.  

МРЕЖАТА ДАВА...



КАКВО ПРАВЯТ РЪКОВОДИТЕЛИТЕ НА
КЛУБОВЕ

Стимулират и подкрепят

децата да четат с

удоволствие, като

прилагат в часовете на

клуба (по извънкласно

четене, по интереси или

свободни занимания)

знанията и ресурсите,

предоставени от екипа ни

и от колегите от

мрежата.  

Споделят периодично с

колегите от мрежата и с

екипа на фондация "Детски

книги" добрите практики,

които прилагат, за да

допринасят за активното

развитие на цялата

мрежа.  

Поставят на фокус

нуждите, читателските

умения и интересите на

децата от клуба си, като

се опитват да ги

подкрепят да се

превръщат в активни

читатели и ги поставят в

активна позиция.  



Регистрирайте своя клуб

Съберете участници

Включвайте се активно 

Попълнете формуляра в линка, за да знаем, че
имате желание да сте част от мрежата
"Бисерче вълшебно"

Важно условие е децата, членуващи в клубовете,
да са записани доброволно. Насърчаваме
включването на най-нечетящите, за да ги
превърнем в активни читатели. :)

Участвайте в обучителните срещи или
гледайте записите, за да сте пълноценна
част от мрежата ни. 

КАК ДА СТАНЕТЕ
ЧАСТ ОТ
ОБЩНОСТТА НИ?  



https://detskiknigi.com/nashata-misija/

Повече за фондацията 

editors@detskiknigi.com

Имейл

https://www.biserche.com

Всичко за Бисерче вълшебно

Искате да променяме
света заедно? 
Включете се в
мрежата ни от
читателски клубове
"Бисерче вълшебно"!  

Валентина Стоева
Фондация "Детски книги"


