Национална годишна награда
„Бисерче вълшебно“ 2014
за най-добра детска книга

Книжни идеи за родители, учители и библиотекари
(част 1.)
Наградата „Бисерче вълшебно“ е единственият подобен проект в България, даващ
възможност на децата да гласуват ежегодно за своята любима книга за изминалата
календарна година. И макар да е новаторски експеримент, ние вярваме, че той е
безкрайно необходим, за да насърчим любовта на децата към книгите и четенето.
За да осъществим целите на наградата „Бисерче вълшебно“, а именно да приканим децата
да определят своята любима книга, ние разчитаме, че с обединени усилия ще събудим
любопитството на децата, ще ги насърчим да четат и да покажат, че са читатели с мнение.
Черпенето на опит от добрите световни и европейски практики в насърчаване на четенето
сред децата може да предостави интересни, нестандартни и същевременно важни
инструменти на родителите, учителите и библиотекарите, пряко ангажирани с
възпитанието и отглеждането на любов към книгите у децата. Затова предлагаме на
Вашето внимание серия от идеи как да използвате наградата „Бисерче вълшебно“ за
насърчаване на четенето сред своите деца/ученици/читатели:
1. Разкажете на децата за наградата „Бисерче вълшебно“ и ги поканете да направят своя
избор. Обяснете им колко е важен техният глас и ги направете съпричастни към идеята,
обявявайки ги за почетни посланици.
2. Помогнете на малките да запомнят сроковете за гласуване! Разпечатайте си плакат за
вкъщи, класната стая или детската читалня. Окачете го заедно на място, на което детето да
го вижда периодично и да се подсеща, че може да гласува за своята книга.
3. Превърнете четенето в игра!
- Вкъщи: Помолете детето да ви разкаже повече за книжката, която чете в момента или я
прочетете заедно, за да можете да я обсъдите после. Не го критикувайте за избора на
четиво директно – дори и книгата да не е съвсем по вкуса ви, щом тя ще спечели сърцето
на детето, значи е най-добрият избор за него.
- В училище/библиотеката: В часовете по извънкласно четене или в литературни клубове
можете да поканите децата, които са чели книгите, да разкажат на останалите. Ако повече
деца са прочели някое произведение, нека си направят литературен двубой или да
измислят викторина за останалите.
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4. Организирайте си четене! По-големите могат да четат на по-мъничките от
номинираните заглавия. Поканете и родителите да се включат – те също имат нужда от
забавления!
5. Направете преглед на номинираните книги! Посетете заедно с детето библиотека или
книжарница и му предложете някои от книгите, номинирани в наградата „Бисерче
вълшебно“. Ако посетите библиотеката с класа си, дайте идея на всяко дете да избере
различно заглавие от номинираните книги. Дайте им срок за прочит на книгата или на част
от нея, а след това нека всяко дете разкаже накратко за своето произведение. Предложете
на малчуганите да се опитат да представят книгата така, сякаш ще я продават и да й
измислят интересен начин за реклама.
6. Запознайте децата с авторите! Много от тях са наши съвременници и за децата ще е
любопитно да узнаят интересни факти за тях. В статиите в секция „Любопитно“ ще откриете
както кратка информация за някои от авторите, така и интервюта с други…
7. Предложете на малките читатели да направят свое продължение на някоя от книгите –
хем ще развихрят въображението си, щем ще упражнят писането на съчинения.
8. Празнувайте заедно с децата 2. април – Международен ден на детската книга!
Запознайте ги с Ханс-Кристиан Андерсен, проверете кои негови произведения познавате
(направете си състезание с малчуганите кой ще се сети за повече приказки) и започнете
деня с четене.
Това са първите ни предложения как да използвате книгите, номинирани в наградата
„Бисерче вълшебно“ 2014, за да насърчите четенето сред децата. Очаквайте и следващите
идеи, които ще ви предложим на страниците на www.biserche.com.
Ако решите да ни споделите и своя личен опит, не се колебайте да ни пишете на мейл
info@biserche.com.
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