
НПО и библиотека: 
успешни примери за 
сътрудничество 



Фондация „Детски книги“ 

Фондация “Детски книги” е основана през 2013 г. Тя е юридическо лице с 
нестопанска цел в публична полза.  
 
Целите на фондация “Детски книги” са: 
• да насърчава четенето сред децата; 
• да променя нагласите на възрастните и да изследва промените в 

обществените нагласи спрямо детско-юношеската литература, като 
поставя фокус върху интересите на децата; 

• да работи активно за развитието и популяризирането в страната и 
чужбина на българските автори, илюстратори и преводачи чрез различни 
кампании; 

• да допринася за развитието на сегмента “детско-юношеска литература”, 
стимулирайки българските издатели да предлагат на подрастващите 
качествени четива, развиващи техния читателски вкус. 



Как постигаме целите си? 

• Провеждане на национални кампании за 
насърчаване на четенето 

• Търсене на партньори и съмишленици на 
национално и международно ниво 





Читателска щафета 

• Кампания за насърчаване на четенето с национално покритие; 
 
• Цели да покаже на децата, че книгите предлагат забавление; 
 
• Насочена е както към четящите, така и към нечетящите деца; 
 
• За деца на възраст от 6 до 13 г. - за да развият читателските си умения; 
 
• Добър източник на идеи за учителите; 
 
• Щафетата работи в помощ на библиотеките – книгите гарантирано 

привличат нови читатели, а форматът е примамлив. 



Механизъм за провеждане 

• Участници от 6 до 13 г.  
• Прочит на минимум 3 книги 
• Попълват формуляр за участие и го 

изпращат по пощата; 
• Гаранция за прочетените книги – подпис 

на възрастен; 
• Всички получени формуляри се 

обработват своевременно и имената на 
участниците се публикуват онлайн; 

• Първите 500 участници печелят 
колекционерски значки - различни за 
всяко издание  

• Всички участват в томбола за награди - 
книги и електронен четец/таблет. 
 



• 4 издания 
• Над 2500 участници, прочели 

най-малко по 3 книги 
• Над 10 000 прочетени книги 
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Бисерче вълшебно 
• Единствената награда в България, в която децата от 6 до 15 г. гласуват; 
• Създадена през 2013 г., администрира се от фондация “Детски книги”; 
• 3 години бе под патронажа на Президента г-н Плевнелиев, МОН ще бъде партньор и 

на „Бисерче вълшебно“ 2017; 
• Номинираните книги са най-добрите издателски проекти за изминалата календарна 

година. Те са разделени в 3 основни категории и една с пожелателен вот; 
• Цели да покаже на децата, че книгите предлагат забавление и на възрастните – че 

децата имат право на избор; 
• Гласуването се случва онлайн, като има възможност за индивидуално гласуване, за 

колективно гласуване от страна на учители/библиотекари и вход за бъдещите 
читатели с мнение (под 6 г.); 

• „Бисерче вълшебно“ цели да обедини усилията на семейството, училището, 
библиотеката, институциите, медиите и бизнеса, за да можем всички заедно да 
отглеждаме четящо поколение.  
 

www.biserche.com 





Библиотека в детската 
градина 

5-годишен проект за ранно 
детско четене и развитие, 

организиран съвместно от 
фондация „Детски книги“ и 29 

ДГ „Слънце“, София 



• Проект на ББИА, координиран от 
фондация „Детски книги“; 

• Около 50 сандъчета с нови книги 
пътуват из библиотеки и училища в 
страната по заявка; 

• След около 2 месеца престой, те 
продължават своя път към следващите 
читатели; 

• Възможност за непрекъснати заявки; 
• Сандъчета с книги за различни 

възрасти; 
• Разработка на „Сандъчета с идея“. 

 
 
 

 
 

 
 

 

За заявки и проследяване на всичко,  
свързано с проекта: 

www.libchest.wordpress.com 







еditors@detskiknigi.com 



еditors@azcheta.com 



Ако искаме да превърнем децата в 
читатели, трябва да... 

... им дадем свободата сами да 
избират книгите си; 

... насърчаваме четенето заедно! 



Валентина Стоева 
 

председател на  
фондация „Детски книги“ 

 
главен редактор на сайт  

www.Detskiknigi.com 
 

М: 0888 801 231 
Е: val.stoeva@detskiknigi.com 

 

http://www.detskiknigi.com/
mailto:val.stoeva@detskiknigi.com
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