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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 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.

1 .  ОБЩО  ПРЕДСТАВЯНЕ  НА  ФОНДАЦИЯ  “ДЕТСКИ  КНИГИ”



самостоятелни кампании за 
насърчаване на четенето 2

участия в национални партньорски 
кампании за насърчаване на четенето2

кампания за повишаване на 
интереса към четенето1

международни участия в награди2
участие в европейска среща за грамотността1



интервюта и лекции за популяризиране на 
мисията на фондацията - четене и грамотност8

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.  202

онлайн срещи с творци, експерти и с 
ученици от цялата страна44

Реализирани проекта за развитие на дейността2
деца, с които сме се срещнали през 
годината1240

номинации на български творци в 
награди4

http://detskiknigi.com


2 .  КАМПАНИИ  ЗА  НАСЪРЧАВАНЕ  НА  ЧЕТЕНЕТО



Вайбър стикери 
Награда “Бисерче вълшебно”

Националната награда “Бисерче вълшебно” 2021 се проведе за девета поредна 
година. Кампанията по традиция бе подкрепена от Министерство на 
образованието. Пандемията от Covid-19 повлия на броя гласували деца - въпреки 
близо 10-месечната кампания, в гласуването се включиха 4223 деца от страната и 
чужбина, които подкрепиха любими книги. 

Негативните ефекти от пандемията и дистанционното обучение повлияха върху 
желанието и уменията на учениците да четат активно. Това наложи създаването 
на различни работни материали и съпътстващи инициативи, чрез които да бъдат 
стимулирани децата да се завърнат към книгите. Дейностите бяха финансирани 
частично по проект “Срещи с книгите от Награда “Бисерче вълшебно” 2021, 
финансиран с 4000 лв. от Столична програма “Култура” по направление 5 - 
Литература.  

Бяха създадени различни визуални материали за представяне на книгите, 
съвместими с различните канали, които децата използват. Всички материали са 
достъпни през уебсайта biserche.com и в профилите на фондацията и на “Бисерче 
вълшебно” във Facebook, Instagram, Viber, YouTube. 

Продължи дейността по развиване на мрежата от читателски клубове “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 2021.  

Приходите за провеждане на наградата през 2020 г. са от събрани такси в 
размер на 4060 лв. и от целево финансиране от Столична община в размер на 
4000 лв.

2.1. НАЦИОНАЛНА НАГРАДА ЗА НАЙ-ДОБРА ДЕТСКА КНИГА “БИСЕРЧЕ ВЪЛШЕБНО” 2021 И 
РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПРОЕКТ ЗА СРЕЩИ И ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА НОМИНИРАНИТЕ ИЗДАНИЯ

http://biserche.com


2 . 1 .  НАЦИОНАЛНА  НАГРАДА  ЗА  НАЙ -ДОБРА  ДЕТСКА  КНИГА  “БИСЕРЧЕ  ВЪЛШЕБНО ”  
2 0 2 1  И  РЕАЛИЗАЦИЯ  НА  ПРОЕКТ  ЗА  СРЕЩИ  И  ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ  НА  
НОМИНИРАНИТЕ  ИЗДАНИЯ



Ново лого на мрежата от  
Читателски клубове “Бисерче вълшебно”

Мрежата от читателски клубове “Бисерче вълшебно” се появява като 
съпътстваща инициатива към Награда “Бисерче вълшебно” през 2018 г. 
Интересът към клубовете от страна на децата и ефектът, който техните учители и 
библиотекари отчитат, превърна инициативата в самостоятелен проект за 
насърчаване на четенето.  

През 2021 г. мрежата от клубове продължи да се развива и да задълбочава 
дейността си в отглеждане на активни, критично мислещи и творчески настроени 
деца и млади хора от 5 до 17 години. Въпреки пандемията и необходимостта от 
онлайн обучение, читателските клубове не прекратиха своята дейност и 
провеждаха срещи помежду си, както и срещи с писатели, през онлайн 
платформите за комуникация.  

Участниците в читателските клубове имат и достъп до новите заглавия, 
номинирани в Награда “Бисерче вълшебно”, които фондацията закупува със 
средства от дарения и изпраща до ръководителите в страната.  

Книги за клубовете са закупени от дарения, получени за дейността на 
фондацията от “Озон Ентъртейнмънт” АД и индивидуални дарители в размер на 
10957,70 лв.. Разходите за изпращане на близо 80 пратки с книги възлизат на 
623,27 лв.  

2.2. МРЕЖА ОТ ЧИТАТЕЛСКИ КЛУБОВЕ “БИСЕРЧЕ ВЪЛШЕБНО”



Лого на платформата  
Книгоходец  

(www.knigohodets.com)

В края на 2020 г. Фондация “Детски книги” спечели финансиране по договор 
ORG-142-38/04.12.2020 г. От Национален фонд “Култура”, програма 
„Едногодишна програма за подкрепа на частни професионални организации в 
областта на изкуствата“ 2020 г. на стойност 50000 лв., а общата стойност на 
проекта възлиза на 53065,58 лв. 

Със спечелената сума през 2021 г. беше изградена и пусната в експлоатация 
платформата “Книгоходец” (www.knigohodets.com) за оценка на съдържание от 
деца (и родители) на възраст от 0 до 16 години. Целта на платформата е 
потребителите да развият своите лични критерии за качество на книгите и да се 
научат да оценяват конкретните издания, които четат (художествени и 
нехудожествени).  

В платформата бяха качени близо 7000 книги, издадени на български език. Бяха 
подготвени и близо 60 “туристически” текста за отделните дестинации, които 
потребителите на платформата могат да достигнат при отбелязване на 
прочетените от тях книги и натрупването на лични книгометри.  

Бяха проведени срещи за учители и библиотекари в рамките на читателските 
клубове “Бисерче вълшебно” за използването на платформата и бяха подготвени 
и раздадени печатни материали - 10000 флаера, изпратени до училища и 
библиотеки в страната. 

2 . 3 .  ИЗГРАЖДАНЕ  НА  ПЛАТФОРМАТА  ЗА  ОЦЕНКА  НА  СЪДЪРЖАНИЕ  
“КНИГОХОДЕЦ”   

http://www.knigohodets.com
http://www.knigohodets.com


Книга с кауза  
“Да отгледаш читател” 

Алисън Дейвид  
(корица на българското издание)

През май 2021 г. Излезе от печат книгата с кауза “Да отгледаш читател: 
Наръчник за родители”. Написана от британската експертка Алисън Дейвид, 
книгата помага на родителите на деца от нулева до тийнейджърска възраст да 
открият сваето семейство и своето дете в широката рамка на четенето, за да 
подпомогнат отглеждането на читатели.  

Разходите по издаването на книгата (хонорар на преводач, коректор, печат) 
възлизат на 6004,90 лв. 

Приходите от продажби през 2021 г. са 540 лв. 

Книга с кауза: при продажбата на 1500 книги от тиража, да бъдат дарени 100 
книги на български библиотеки.  

Повече информация за книгата: https://www.detskiknigi.com/da-otgledash-
chitatel-naruchnik-za-roditeli-alison-david/

2 . 4 .  ИЗДАВАНЕ  НА  КНИГАТА  С  КАУЗА  “ДА  ОТГЛЕДАШ  ЧИТАТЕЛ :  
НАРЪЧНИК  ЗА  РОДИТЕЛИ”  



3 .  УЧАСТИЕ  В  ПАРТНЬОРСКИ  КАМПАНИИ



Момчил Степанов чете от  
“Балада за един счупен нос” 
Нощ на литературата 2021

Фондация “Детски книги” се включи в десетото 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 десети 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 осми път фондация “Детски книги” имаше свое читателско гнездо във 
фоайето на кино “Одеон”, в което актьорът и певец Момчил Степанов 
прочете откъс от “Балада за един счупен нос” на норвежкия писател Арне 
Свинген (изд. “ЕМАС”).

3 . 1 .  НОЩ  НА  ЛИТЕРАТУРАТА  2 0 2 1



4 .  ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ  НА  БЪЛГАРСКАТА  ДЕТСКА  ЛИТЕРАТУРА



Двете български книги, поместени в 
каталога White Ravens 2021

За седма 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 детско-
юношеска 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 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”. 

През 2021 г. бяха отличени две заглавия от български писатели в престижния 
каталог - “Кой припка за рибка?” на Петя Александрова и Невена Ангелова (изд. 
“Ина”) и “Силвър и вампирите” от Явор Цанев (изд. “Гаяна”). 

4 . 1 .  НОМИНАЦИИ  ЗА  КАТАЛОГ  W H I T E  R AV E N S  2 0 2 1

https://www.detskiknigi.com/ba-lgarski-detski-knigi-otnovo-namirat-myasto-v-prestizhniya-katalog-white-ravens/www.biserche.com


Номинации за  
Мемориалната награда  
“Астрид Линдгрен” 2022

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 2022 г.  

Одобрените кандидати бяха обявени чрез онлайн излъчване в YouTube канала 
на Шведския съвет по изкуствата през октомври 2021 г. - Юлия Спиридонова и 
Капка Кънева. 

Победителят ще бъде обявен през март 2022 г. 

4 . 2 .  НОМИНАЦИИ  ЗА  МЕМОРИАЛНА  НАГРАДА  “АСТРИД  ЛИНДГРЕН”



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 октомври 2021 г. се проведе втората виртуална 

годишна среща на мрежата. Валентина Стоева от фондация 
“Детски книги” участва в годишната среща.

Снимка от Годишната среща на членовете на EU Read  
през 2019 г.  В Брюксел



7 .  ДАРЕНИЯ  И  ДРУГИ  ПРИХОДИ

През 2021 г. бяха получени дарения, които позволиха на фондацията да: 
- покрие минимални разходи по поддръжката на своята дейност; 
- заплати хостинг плана за уебсайтовете си; 
- да покрие куриерските такси за изпращане на част от книгите до читателските клубове “Бисерче вълшебно” 
- да закупи книги за читателските клубове “Бисерче вълшебно” 
- заплати за други разходи за дейността. 
Даренията възлизат общо на 10957,70 лв. 

За участие в програмата и изпълнение на проектни дейности в рамките на фестивала “Пловдив чете”, фондацията 
получи сума в размер на 750 лв. На стойност 300 лв. възлиза сумата за провеждането на детски празник в рамките на 
“Дни на книгата” в село Чавдар.  
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