Походът на Книгите

02-23 АПРИЛ

2018

година

ПРОГРАМА
2 – 23 април МАРАТОН НА ЧЕТЕНЕТО, организиран от Българска библиотечно-информационна асоциация
През целия период на кампанията ще бъдат организирани четения и срещи в библиотеките из страната.
http://www.lib.bg/index.php?option=com_content&task=view&id=1252&Itemid=116

Софийски международен литературен фестивал за деца и младежи, 18 – 22 април, Младежки театър „Н. Бинев“
През април 2018 г. ще се състои първото издание на Литературния фестивал изцяло за деца и юноши, от 18 до 22 април
в Младежкия театър „Н. Бинев“, при участието и на актьорите от театралната трупа. Събитието е част от Културната програма
за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г.
Литературният фестивал ще представи съвременната европейска литература за деца и младежи в цялото й
многообразие; ще се проведат срещи с популярни европейски писатели и български автори; богата програма от приложни
занимания и съпътстващи събития, при активно включване на всички, свързани с литературния процес – автори, издатели,
преводачи, експерти, илюстратори – и преплитайки литературата с други изкуства като театър, изобразително изкуство, кино.
СМЛФ е ориентиран към максимално широка детска аудитория (организирани и свободни посещения). Достъпът до
събитията на Фестивала е свободен. Програма на www.literaryfest.org; заявки за организирани посещения: literaryfest@abk.bg
до 13 април, петък.

Награда „БИСЕРЧЕ ВЪЛШЕБНО“, организирана от фондация за насърчаване на четенето „Детски книги“
За поредна година част от „Похода на книгите“ е и „Бисерче вълшебно“ - единствената книжна награда в България,
чието жури са деца от 6 до 15 г. Над 100 заглавия, разпределени в 3 възрастови категории, както и 7 проекти-иноватори очакват

подкрепата на младото жури. И тази година бъдещите читатели с мнение (под 6 г.) могат да подкрепят любима книжка.
Пълната информация за наградата, номинираните книги и начините за гласуване ще откриете на www.biserche.com. Линиите
за гласуване са отворени до 15.04.2018 г.

Дни на отворени врати на ДОМ-МУЗЕЙ „АНГЕЛ КАРАЛИЙЧЕВ“, с подкрепата на Националния дворец на децата
бул. „Васил Левски“ № 60, ет. 1 (3 – 5 април, 10 - 13 април 2018 г.; с тематична беседа и представяне, посветени на
българския приказник и книгите му от 11:00 ч. в посочените дни, вкл.)

ДАТА

КОЙ?

КЪДЕ?

КАКВО?

2 АПРИЛ

Асоциация
„Българска книга“,
Столична
библиотека, ББИА и
фондация „Детски
книги“

Детски отдел на
Столична библиотека
(пл. "Славейков" №
4а, ет. 2)

Пресконференция

Асоциация
„Българска книга“,
Столична
библиотека и
партньори

Детски отдел на
Столична библиотека

Междунаро
ден ден на
детската
книга

Представители на организаторите от Асоциация „Българска
книга“ и издателства, Българска библиотечноинформационна асоциация, фондация „Детски книги“,
Столична библиотека ще представят инициативите си и
програмата на „Походът на книгите“ – 2018 г.

10:00
2 АПРИЛ
Междунаро
ден ден на
детската
книга
11:00

Официално откриване
От 11:00 ч. е Официалното откриване на Националната
кампания „Походът на книгите“ и програмата, посветена на
Международния ден на детската книга, с приветствие от
домакините Юлия Цинзова, директор на Столична
библиотека; Велизара Добрева, Председател на
Управителния съвет на АБК и Галя Дянкова, член на
Управителния съвет на Асоциация „Българска книга“;
официално кампанията ще открие г-жа Йорданка
Фандъкова, кмет на Столична община и носител на званието
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„Рицар на книгата“, както детските писатели Катя Антонова и
Радостина Николова.
2 АПРИЛ

Асоциация
„Българска книга“

Детски отдел на
Столична библиотека

Междунаро
ден ден на
детската
книга

Празничната програма за малките читатели продължава с
гостувания в Детския отдел на Ирина Първанова-Раши,
Цветана Радушева, Свилена Рачева, Йоана Кирчева и
Людмила Сланева, които също ще споделят откъс от
любимите си детски книги и разкажат за любовта към
четенето.

15:00
2 АПРИЛ

Столична
библиотека

През целия ден, децата, които посетят Детскоюношеския отдел на Столична библиотека, костюмирани
като любим образ от детска книга, ще получат специална
награда от домакините по повод Международния ден на
детската книга.

Междунаро
ден ден на
детската
книга

20.03.-20.04.

12 СУ „Цар Иван
Асен II“

12 СУ „ Цар Иван Асен
II “

„Бисерче вълшебно“, учениците от 2, 3 и 4 клас избират своя
любима детска книга

02.04.-30.04.

ДГ № 29 „Слънце"

ДГ № 29 „Слънце"

„Бисерче вълшебно“ и „Маратон на четенето“, четения на
откъси от книгите, номинирани в Национална награда
"Бисерче вълшебно" - от родители - в 9 от групите по график,
през целия месец април.
„Инициативата е свързана с „Походът на книгите“ чрез
привличане на родителите като активни участници в четенията
пред децата, за да се заздрави връзката семейство-детска
градина. Заглавията, които ще бъдат четени, са част от
Националната награда „Бисерче вълшебно" и ще позволят на
децата от подготвителните групи да се включат в избора на
книга.“ – Елвира Омайникова, Директор ДГ № 29 „Слънце“

3

03.04.
17:30

ДГ № 29 „Слънце"

ДГ № 29 „Слънце"

Лекция „Как да отгледаш читател?" с Валентина Стоева,
председател на фондация "Детски книги", събитие за
родителите на децата от ДГ № 29 „Слънце", което цели да
повиши информираността им за ролята на ранното детско
четене за правилното развитие на децата и тяхната
подготовка за училище

10.04.

131 СУ
„К.А.Тимирязев“

131 СУ
„К.А.Тимирязев“,
Библиотека

Литературни игри в училищната библиотека с 2 клас, четене
на текст с разбъркани букви, гатанки с литературни герои,
подреждане на заглавие и корица на книга
от 10:35 – 2 А клас
от 11:20 – 2 Б клас

10.04.13.04.

131 СУ
„К.А.Тимирязев“

131 СУ
„К.А.Тимирязев“

„Маратон на четенето“, четене на приказки в ПГ от ученици в
начален етап

10.04.-20.04.

12 СУ „Цар Иван
Асен II“

12 СУ „ Цар Иван Асен
II “, Библиотека

„Маратон на четенето“ за деца от ПГ и ученици от начален
етап (общо 399 деца!); организатори: г –жа Овчарова,
библиотекар и класните ръководители

10.04.-21.04.

12 СУ „Цар Иван
Асен II“

12 СУ „ Цар Иван Асен
II “

„Големи ученици четат на малки ученици“, учениците от 3 и 4
клас ще провеждат викторина и ще четат откъси от любими
книги на децата и учениците от ПГ, 1 и 2 клас

11.04.

39 СУ "Петър
Динеков", 131 СУ
„К.А.Тимирязев“ и
143 ОУ "Георги
Бенковски"

Трите училища гостуват
на Столична
библиотека

Съвместно посещение на Столична библиотека за ученици
от 2 клас,
от 13,30ч. „Уроци за София“ в сектор „Краезнание и
книжовно наследство“ – презентации, представящи
любопитни факти от историята на София;
от 14,30ч. „Седмица на Петя Караколева в Детския център“ с
участието на детската писателка Юлия Момчилова (четене на
откъси от книги, забавни игри, драматизации по текстове на
Петя Караколева)

12.04.

131 СУ
„К.А.Тимирязев“

131 СУ
„К.А.Тимирязев“

„Бисерче вълшебно“, колективно гласуване за книга за
Националната годишна награда с ученици от 1-7 клас.

13.04.
13:15

16 ОУ „Райко
Жинзифов"

16 ОУ „Райко
Жинзифов",
Библиотека

Походът на книгите в библиотеката на 16 ОУ „Райко
Жинфизов“, 3 - 5 клас; организатор: Албена Трайкова,
библиотекар; за учениците от 3 - 5 клас
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16.04.

12 СУ „Цар Иван
Асен II“

12 СУ „ Цар Иван Асен
II “

Изложба „Моята любима книга“, участие ще вземат
учениците от начален етап и децата от ПГ; инициативата е
свързана с конкурса „Бисерче вълшебно“ на фондация
„Детски книги“; организатори: г-жа Тодорова, г-жа
Балканджиева, г-жа Кирилова

16.04.

104 ОУ "Захари
Стоянов"

104 ОУ „Захари
Стоянов"

Литературна програма, посветена на Международния ден
на книгата и авторското право

17.04.
10:40

131 СУ
„К.А.Тимирязев“

131 СУ
„К.А.Тимирязев“ и
Столична библиотека

Прожекция на филм по книга – „Белият зъб“, за учениците от 4
клас

17.04.-18.04

104 ОУ "Захари
Стоянов"

104 ОУ „Захари
Стоянов"

„Маратон на четенето“, родители четат на деца и деца четат
на деца

18.04.

159 ОУ „Васил
Левски", кв.
„Челопочене“

159 ОУ „Васил Левски"

Походът на книгите в библиотеката на 159 ОУ „Васил Левски:
през целия ден учениците от първи до седми клас ще си
разменят книги и обменят мнения.

19.04.

12 СУ „Цар Иван
Асен II“

12 СУ „ Цар Иван Асен
II “

Рисунки на асфалт „Герои от книгите на Ангел Каралийчев“,
участват децата от ПГ и учениците от начален етап;
инициативата е свързана с дните на отворени врати на доммузей „Ангел Каралийчев“, организатори: г-жа Крушарска, гжа Лилкова, г-жа Вълкова

19.04.

Британско
международно
училище „Класик" –
Пловдив и
Издателство „Егмонт"

Британско
международно
училище „Класик" –
Пловдив

Среща с влогъра и автор на книги Станислав Койчев – Стан –
разговор за вдъхновението, преследването и сбъдването на
мечти, упоритостта и успеха.

19.04.
11:00

Издателство „Труд“

102 ОУ „Панайот Волов"

Издателство Труд организира четене от Орлин Павлов на
откъс от книгата "Зайчето Питър - книга по филма" пред
децата от 3 Б клас

19.04.
14:30

Нов български
университет,
Библиотека

Нов български
университет,
Библиотека

Академична библиотека за ученици
Представяне на колекция „Библиотека за ученика" пред
ученици и преподаватели. Вход: с предварителна
регистрация на тел. +359 2 2110 198.
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20.04.

Езиково училище
„Дорис Тенеди" и
Издателство „Егмонт"

Езиково училище
„Дорис Тенеди" София

Среща разговор на британската писателка Джос Стърлинг
(псевдоним на Джулия Голдинг), автор на фентъзи
поредицата „Саванти", с ученици от Езиково училище „Дорис
Тенеди" – за писането, четенето и живота на един успешен
съвременен автор.

23.04.

Американски колеж
в София и
Издателство „Егмонт"

Американски колеж в
София

Среща разговор на ученици от Американския колеж с Олуин
Хамилтън – автор на бестселър поредицата на The New York
Times „Дете на пустинята"

23.04.

104 ОУ "Захари
Стоянов"

104 ОУ „Захари
Стоянов"

Обявяване на резултатите от конкурса „Корица на книга“,
конкурс за рисунка, формат А4, материали – по избор, който
ще се проведе от 16 до 20 април

23.04.
17:30

Издателство ICU

РБ „Петър Стъпов“ в гр.
Търговище

Издателство ICU представя литература, посветена на
семейните отношения, на различни травми у съвременния
човек, на фигурата на бащата.
Гостува Невена Дишлиева-Кръстева

24.04.
17:30

Издателство ICU

НЧ „Св. Св. Кирил и
Методий-1882“ в гр.
Попово

„Болестта на пеперудата. Моята анорексия"
Издателство ICU представя литература, която лекува
Гостува Людмила Людмилова

24.04.
18:00

Издателска къща
„Хермес“

Къща-музей „Гео
Милев“, Стара Загора

Премиера на „Пътеписи за душата на България“ от Ивинела
Самуилова в град Стара Загора

25.04.

39 СУ "Петър
Динеков", 131 СУ
„К.А.Тимирязев“ и
143 ОУ "Георги
Бенковски"

Трите училища гостуват
на Столична
библиотека

Съвместно посещение на Столична библиотека за ученици
от 3 клас,
от 13,30ч. „Да се запознаем с животните“ в Детския център,
гостува Фондация „Четири лапи“;
от 14,30ч. „Срещи с новите технологии“ в Американския
център (3D писалки, 3D принтер, елементарно програмиране
с роботите Finch, игри-конструктори)

РБ Проф. Боян Пенев,
Разград

„Бащите не си отиват"
Гостува Невена Дишлиева-Кръстева с „Бащите не си отиват" –
сборник с разкази за бащи

Къща музей „Иван
Вазов“

Посещение на Къща музей „Иван Вазов“ за ученици от 3 клас

25.04.
17:30

Издателство ICU

26.04.
13:30

131 СУ
„К.А.Тимирязев“
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26.04.
14:30

39 СУ "Петър
Динеков", 131 СУ
„К.А.Тимирязев“ и
143 ОУ "Георги
Бенковски"

Столична библиотека,
Корейски кът

Съвместно участие в детска работилница „Хангъл“

НА СТРАНИЦАТА ВЪВ ФЕЙСБУК НА ОРГАНИЗАТОРА НА КАМПАНИЯТА - АСОЦИАЦИЯ „БЪЛГАРСКА КНИГА“ –
ЕЖЕДНЕВНО МОЖЕ ДА СЛЕДИТЕ ЗА АКТУАЛНИ НОВИНИ И СНИМКИ.
Организатори: Асоциация „Българска книга“ и Българска библиотечно-информационна асоциация
Партньори: Министерство на образованието и науката, Регионално управление на образованието – гр. София, Столична библиотека,
фондация „Детски книги“, Младежки театър „Н. Бинев“, Национален дворец на децата, БНТ, azcheta.com, Литернет, Мама Нинджа,
Първите 7, Портал „Култура“, Радио „София“ – БНР, София плейс, Станд.бг, jasmin.bg

„Походът на книгите“ е част от Календара на културните събития на Столична община за 2018 г.
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