Изх.№ РД 11-01 / 10.01.2022г.

До
Началника
на РУ на МОН
гр………………………….

Уважаеми/- а г- не/ - жо,
От 11 до 13 май 2022 г., в гр.Сливен, по инициатива на Регионална библиотека „Сава Доброплодни” в
партньорство с Министерството на културата, Община Сливен, Областна администрация - Сливен,
Асоциация „Българска книга”, ДАБЧ и др., ще се проведе XXIV Национален фестивал на детската книга –
единственият форум в България посветен изцяло на детската книга, на проблемите свързани с нейното
издаване, разпространение и четене в дигиталната епоха.
Националният фестивал на детската книга вече е културно събитие с национален и международен
престиж, отдавна надхвърлило националните ни граници, с ясна визия за развитие, с все по-голяма
институционална подкрепа.
Днес Фестивалът реализира много успешно няколко основни цели – популяризира творчеството на
съвременните български детски автори, които творят както в страната, така и извън нейните граници,
активно съдейства за подобряване на взаимодействието между авторите, илюстраторите, издателите и
разпространителите на детски книги от различни страни, предизвиква дебат и влияе на издателските
политики, налага нови модели за създаване на интерес към книгите и четенето в новата информационна
среда на електронни медии и достъп до огромни информационни ресурси, чрез многобройни конкурси
вдъхновява децата към творчество, а Националната награда „Константин Константинов“ за принос в
детското книгоиздаване повече от 18 години е стимул за развитие на писането и публикуването за деца, и на
развитие на детската илюстрация.
Заслуга на Фестивала е, че в над 20-годината си история успява да привлича все по-голям брой
автори, издатели, илюстратори и други специалисти от България и други страни, свързани с книгата,
разширявайки обхвата на своята дейност, за да включи и света на дигиталното публикуване, приложенията и
анимацията, превръщайки се в уникално и необходимо събитие в сектора на детската и юношеската
литература.
Отчитайки новите предизвикателства, пред които сме изправени при организацията на събитието в
условията на разпространение на Ковид 19 в България и в други страни и базирайки се на опита, който
натрупахме при реализацията на миналогодишното издание на фестивала в новата реалност, ние подготвяме
24 издание с нова концепция за провеждането му, с ново съдържание и форми.
Надеждите на всички нас, организатори, партньори и съмишленици на фестивала, са страната ни да се
справи по-бързо с пандемичната ситуация и да стане възможно провеждането на фестивала през м.май, но
ако има някакви по-големи ограничения са планирани други дати за провеждане /през м.юни/6-9.06./ или
през м.септември/. Твърдо сме решени фестивалът да се проведе и тази година, защото децата имат нужда от
живо общуване, от досег с книгата и другите изкуства, от възможности за творческа изява .
Като благодаря за миналогодишното ни партньорство, се обръщам отново към Вас с молба да ни
съдействате като предоставите на училищата от Вашия регион информация за условията за участие в
обявените от нас Национален литературен конкурс и XI Национален конкурс за изработване на театрални
кукли на любими литературни герои. На по-късен етап ще Ви предоставим и подробната програма за
фестивалните прояви. Ще се радваме ако я популяризирате с цел участие в проявите и конкурсите на повече
деца от страната.
Приложения:
1. Обява за Национален литературен конкурс на тема: “Истории от магазинчето за щастие”
2. Обява за Национален конкурс за изработване на театрални кукли на любими литературни герои.
С пожелание и за бъдещо ползотворно сътрудничество!

С уважение,
ДИРЕКТОР:
/д-р Росица Петрова- Василева/

