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Национален фестивал на детската книга

д-р Росица Петрова-Василева
директор на РБ „Сава Доброплодни” – гр.Сливен

Националният фестивал на детската книга е уникално явление в
културния живот на България. Провежда се ежегодно през м.май от 1999г.
Фестивалът е единственият форум в страната, на който участниците в
процесите на създаване и разпространение на детската книга – автори,
издатели, илюстратори, лит.критици и др., от България и от други страни,
се срещат и обсъждат състоянието и бъдещето на детското книгоиздаване,
очертават проблемите, които стоят пред тях, набелязват нови пътища за
засилване на интереса на децата към книгата и четенето в бързо
променящите се условия.
Чрез организираните събития насочени към дигиталното публикуване,
фестивалът вече е и пространство за срещи между изкуство, текст и
технологии и за представяне на иновациите свързващи печатния свят с
дигиталнатата вселена.
Чрез многобройни прояви, включени в програмата, се представят найновите достижения в областта на детската литература, провокира се
въображението и творчеството на децата.
Днес Националният фестивал на детската книга е културно събитие с
национален и международен престиж, с ясна визия за развитие, с все поголяма институционална подкрепа.

ЦЕЛИ НА ФЕСТИВАЛА
Вече 21 години Националният фестивал на детската книга реализира много
успешно няколко основни цели:
• Популяризира творчеството на съвременните български детски автори, които
творят както в страната, така и извън нейните граници;
• Съдейства за подобряване на взаимодействието между автори, илюстратори,
издатели, преводачи и разпростарнители на детски книги от страната и
чужбина;
• Предизвиква дебат и влияе върху издателските политики;
• Налага нови модели за създаване на интерес към книгите и четенето в новата
информационна среда;
• Чрез ежегодно организираните международни научни форуми се попълват
«белите» полета в изследванията на съвременната детска литература;
• Чрез многобройни конкурси и пленери вдъхновява децата и тийнеджърите
към творчество;
• Превръщане на Националната награда «Константин Константинов»-за принос
в детското книгоиздаване, в най-престижната литературна награда, стимул за
писането и публикуването за деца и за развитие на детската илюстрация.

ОРГАНИЗАТОРИ НА ФЕСТИВАЛА
Националният фестивал на детската книга се
организира от Регионална библиотека «Сава
Доброплодни» – Сливен в партньорство с:
• Министерство на културата;
• Община Сливен;
• Областна администрация – Сливен;
• Министерство на образованието и науката;
• Държавна агенция за българите в чужбина;
• Асоциация «Българска книга»;
• Най-големите детски издателства и др.

ЗА БИБЛИОТЕКАТА:
Регионална библиотека „Сава Доброплодни” е основен
културен и научно-информационен център, осъществяващ
дейността си на територията на Сливенска област. Тя е храм на
науката и културата, на вековния опит, на духовността. Съчетава
в ежедневието си както традиционните за една библиотека
дейности, така и новаторски форми за представяне на
българската и световната култура. Чрез свободния достъп до
Internet и новите информационни технологии успешно
приспособява услугите си към нуждите на съвременното
общество. Работи активно за постигане на европейски
стандарти, създава успешни партньорства в страната и чужбина,
ражда нови инициативи.
Библиотеката е архив на местния печат и център за
справочно-библиографска и информационна дейност и на
библиографията за родния край, експертно-консултантски и
квалификационен център за библиотеките от областта.

ПАРАМЕТРИ НА ДЕЙНОСТТА:
 Притежава уникален многоотраслов фонд от книги, периодика,
нотни, графични и картографски издания, звукозаписи, картини и
електронни носители на информация/CD, DVD/, наброяващ над
365 000 библиотечни единици;
 Годишно в библиотеката се обслужват над 8 000 читатели,
регистрират се над 145 000 посещения и се заемат над 285 000
библиотечни материали. Набавят се над 9 500 нови издания и
други носители на информация;
 За потребителите на библиотеката е осигурен достъп до
собствени и външни електронни бази данни, 55
компютъризирани работни места с достъп до Интернет, две
компютърни зали за обучение за работа с новите информационни
технологии и програмиране с робота Финч, модерен дигитален
център оборудван с най-нов клас букскенери за различни
формати и 3D скенер и принтер.

ПРОЕКТИ:
Библиотеката реализира редица проекти финансирани от национални и
международни програми насочени към:
 Обогатяване на фондовете и модернизиране на техническата обезпеченост на
библиотеката;
 Автоматизация на основните библиотечно-библиографски процеси;
Създаване на собствени електронни ресурси и представянето им в Интернет;
Дигитализация и опазване на книжовното наследство ;
Обучения за библиотекари от региона и потребители на различна възраст за работа
с новите информационни технологии;
 Културна интеграция и гражданското участие;
 Нетрадиционни форми за създаване на интерес към книгата и четенето;
Издателска дейност и др.
 Чрез участието си в редица международни проекти като “ЕС през детските очи” ,
“Европа-нашият общ дом”, “Европа в приказка”, “Европейски литературен маратон”
“МОVIE – Да създадем една визуална идея за Европа” и др. и създадените
партньорства,библиотеката успешно представя културното многообразие на
обединена Европа, подпомага обмена на европейските културни ценности, представя
достиженията на българската литература и култура пред своите партньори и
гражданите на ЕС.
 Най-значимият проект на библиотеката е Националният фестивал на детската книга.

ЕВРОПЕЙСКА ВИЗИЯ:

Globаl Libraries Bulgaria

ПАРТНЬОРИ НА ФЕСТИВАЛА ОТ ЧУЖБИНА
Андерсенов фестивал /гр.Сестри Леванте, Италия/;
Фестивал на приказките /гр.Берлин, Германия/;
Театрална фондация « АИДА» /гр.Верона, Италия/;
 Евро център /Генуа, Италия/;
Фестивал «Библиобраз» /гр.Москва, Русия/
Международен литературен фестивал “Змаjеве дечjе игре” /гр.Нови
сад, Сърбия/;
Международен фестивал «Везаний мост»/гр.Тузла, Босна и
Херцеговина/;
Литературен фестивал «Под старата маслина»/гр.Бар, Черна гора/;
Сдружение на Балканските фестивали за детска литература;
както и библиотеки, литературни и културни сдружения, фондации,
висши училища по изкуствата и др. от Сърбия, Румъния, Унгария,
Хърватска, Германия, Финландия, Украйна, Русия, Турция, Албания и
др. като броят на партньорите от чужбина се увеличава.

ПРОГРАМА НА ФЕСТИВАЛА
Ежегодно в програмата на Фестивала се включват много и разнообразни прояви:
 Срещи с детски автори;
 Премиери на детски книги;
 Представяне на издателства;
 Представяне на иновации в дигиталното публикуване;
 Кръгла маса с международно участие по проблемите на детската книга и детското четене;
Майсторски класове по творческо писане, илюстрация и комикс;
Национален пленер за детска рисунка ;
 Връчване на Националната награда “Константин Константинов” - за принос в детското
книгоиздаване в четири категории – за цялостен принос, за автор, за издателство, за
илюстратор;
Отчитане на резултатите от Национален литературен конкурс, Национален пленер за детска
рисунка и конкурса за изработване на театрална кукла на литературен герой;
Художествени изложби на съвременни илюстратори от България и чужбина;
Театрални представления;
Базари на книги;
Концерти;
Карнавално шествие и др.

СРЕЩИ С ДЕТСКИ АВТОРИ

ДИСКУСИИ ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА ДЕТСКАТА КНИГА

КОНКУРСИ, ИЗЛОЖБИ

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ, КОНЦЕРТИ, МАЙСТОРСКИ КЛАСОВЕ

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ, КОНЦЕРТИ, КАРНАВАЛНИ ШЕСТВИЯ

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ, КОНЦЕРТИ, КАРНАВАЛНИ ШЕСТВИЯ

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ, КОНЦЕРТИ

НАЦИОНАЛНА НАГРАДА “КОНСТАНТИН КОНСТАНТИНОВ”ЗА ПРИНОС В ДЕТСКОТО КНИГОИЗДАВАНЕ

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Положителните оценки за Националния
фестивал на детската книга, за всички негови
проявления, постигнатите резултати, ни дават
увереност да продължим да го организираме
със същата енергия и ентусиазъм и през
следващите години.
Ще се радваме ако сред вас намерим бъдещи
партньори и съмишленици.

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!

До нови срещи на фестивала!

