ЕТАПИ ПО ПРОЕКТА „ЧЕТИ И ДАРИ’
www.chetidari.bg
Защо трябва всеки Клуб, който желае, да ползва сайта „Чети и дари” за
реализиране на свои проекти и какви са стъпките за това.
Този разработен вече проект/ сайт, дава възможност подрастващите да бъдат
стимулирани да четат, да бъдат възпитани в чувство на принадлежност към
общността, в която живеят, да усетят радостта от четенето и
удовлетвореността от направената добрина, както и да се възпитава
състезателен дух у тях.
В сайта са качени заглавия на 137 книги - 50 броя за 1-ва група от 1-ви до 4-ти
клас; 44 броя за 2-ра група от 5-ти до 8-ми клас; 43 броя за 3-та група от 9-ти до 12
клас. Книгите са класически и съвременни, различни жанрове. Всеки месец се добавят
нови заглавия на книги.
Регистрираните ученици в сайта са от всички области на България - областни
градове, градове и села в съответните области.
За да се провокират децата да четат, в сайта се обявяват състезания с различни
времеви периоди, регламенти и наградни фондове (парични награди, сертификати,
картички с автографи на български актьори, Поздравителни писма до Директори на
училища, от които са съответните ученици и др.)
Победители в състезанията са били ученици от различни училища в следните
градове: Шумен, Варна, Бургас, София, Пловдив, Плевен, Велико Търново, Раднево,
Добрич, Търговище, Габрово, Лом, Белене, Видин и др.
Изпратени са писма, с кратка информация за проекта и презентация на диск
или флашка, на следните библиотеки в страната: Национална библиотека гр. София,
Народна библиотека гр. Пловдив, Регионални библиотеки в градовете - Стара Загора,
Бургас, Варна, Русе, Плевен, Добрич, Сливен, Хасково, Благоевград, В. Търново,
Перник, Ямбол, Враца, Габрово, Асеновград, Казанлък. За сега са проявили интерес и
са осъществили контакт с ИУК Шумен НБКМ гр. София, НБ гр. Пловдив, РБ гр.
Асеновград. Писма с информация за проекта са изпратени и на 29 броя училища в
различни градове от страната.
Каузите са важен фактор, който стимулира децата да четат и да даряват
спечелените си кредити, при вярно решен тест върху избраната книга.
При изработването на каузата, тя трябва да съдържа: Заглавие; Подзаглавие;
Стойност на кредите; Основно изображение и галерия от допълнителни изображения;
Текстово описание в размер до около една страница А4 - изказа да бъде привлекателен
и завладяващ децата.
Сайта е достъпен от таблети и смартфони.
Какви са стъпките:
1. Свързване с Отдела по образование в града и училищата, книжарниците,
библиотеките за разпространение на рекламните материали - според преценка
на всеки клуб.
2. Публикуване на клубни каузи на сайта чрез определения координатор за
Дистрикта – да се знае, че е добре каузите да не бъдат за набиране на много
средства - до 2000 лв., за да не се проточват във времето и да са интересни .

3. Предлагане на нови заглавия на книги и разработване на тестове – пак на
координатора или чрез Организатор връзки между клубовете.
4. Всеки клуб сам избира начин за набиране на средствата за определената
кауза, която се резлизира след събиране на определените кредити. Един кредит
е 10 лв.
5. Важно е да се знае, че каузите ще се конкурират помежду си и не може да се
гарантира срока за реализирането има. Но е важно да се знае също, че дадена
кауза може да бъде отново качвана на сайта.
На сайта има рубрика Дарители, където всеки, който желае, може да се включи.
За повече информация може да посетите сайта www.chetidari.bg .
Проекта е разработен и вече популярен в много градове, а това дава възможност
за популяризиране на ИУ България.
В момента има достатъчно качени книги на сайта и това би помогнало
безпроблемно стариране на проекта във вашият клуб.
Акцента е върху интересната кауза! Бихте могли да включите и ваши ежегодни
проекти.
Дистрикта се ангажира да поеме разходите по отпечатване на рекламните материали –
плакати и флаери.
Благодаря на Катя Александрова и Здравка Йорданова за предоставената подробна
информация за проекта.
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