Детското четене (Кауза, която дължим на децата си)
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Вероятно в последно време е положителна тенденцията да се говори все повече за
детско четене. Още по-положителна е тенденцията, че освен да се говори за детското
четене, започват да се организират все повече акции, проекти, събития. Вероятно това
е закономерно – след повече от десетилетие пълно затишие и игнориране на темата. Не
че библиотеките бяха спрели през това време. Не че не се издаваха детски книги или
липсваха четящи деца. Но всички тези елементи не бяха в синхрон. И балансът още се
търси.
Забавното лятно четене – как възникна идеята?
През пролетта на 2011 г. стартира проектът на БНТ Голямото малко четене. Ние, от
сайта Az-deteto.bg и екип на Столична библиотека, под ръководството на г-жа Спаска
Тарандова и с активното участие на Детския отдел на библиотеката, решихме, че ще е
добре да разработим проект, който продължава инициативата за детското четене
отвъд Голямото малко четене, достига наистина до децата и дава по-реални резултати.
Така възникна идеята за Забавното лятно четене, в която въвлякохме множество
партньори, включиха се над 5000 деца от над 200 населени места на България, както и
множество българчета, живеещи в чужбина.
Как я реализирахме през 2011 и 2012 година
За да направим четенето наистина забавно, решихме да създадем към сайта
Azdeteto.bg електронен читателски дневник за деца между 1-ви и 7-ми клас. Въведохме
цялата задължителна литература, както и любимите и най-четени книги от децата. Към
всяка книга има таен въпрос, на който детето може да отговори само ако наистина я е
прочело – така избягваме възможността някое дете да злоупотреби. Въпросите към
книгите бяха подготвени именно от екипа на Детски отдел на Столична библиотека.
Използването на подобен подход ни осигурява възможността да знаем освен кое дете
колко книги е прочело, също и кои са най-четените книги от децата в различните
възрастови групи, както и кои са най-четящите училище и град...
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