През 2015 година издателство Жанет 45 организира литературен фестивал Пловдив чете, който
ежегодно се провежда в началото на месец юни. Обмисляйки какво предстои да се случи с Пловдив
чете, стигнахме до извода, че една от основните ни задачи е да се докоснем до най-любознателните
малки и четящи големи хора. Първоначално обсъждахме самият Пловдив чете да се случи в началото
на месец май, когато за някои това е краят на учебната година и смут обзема коридорите, а изпитната
сесия чука на вратата. След безброй разговори и убедителни доводи стана ясно, че ранно майско
издание на Пловдив чете 2015 би било трудно постижимо. Остава да спазим традицията. Пловдив
чете 2015 ще продължи от 8 до 14 юни.
Намерението да работим активно за участието на деца от детски градини, ученици и студенти остана.
Понеже юни е толкова далече и цяла пролет ни дели, то „СЪБУЖДАМЕ“ една стара и престара
инициатива МЛАДИЯТ ПЛОВДИВ ЧЕТЕ сега.
Започваме силна литературна седмица още през февруари и продължаваме през март, април и май...,
та чак докато стане време за ПЛОВДИВ ЧЕТЕ .
Основен съорганизатор на Жанет 45 за случването на Младият Пловдив чете е Детски отдел към
Регионална библиотека „Иван Вазов“, www.libplovdiv.com.
Постоянни партньори:
Фондация „Пловдив 2019“, www.plovdiv2019.eu, пловдивските читалища
Постоянни медийни партньори на събитията в Пловдив:
MediaCafe, www.mediacafe.bg
КАПАНА, www.kapana.bg
NewsArt, www.newsart.net
Туристически информационен център, www.visitplovdiv.com
Партньори на инициативата Младият Пловдив чете:
Детски книги, www.detskiknigi.com
Аз чета - сайтът за твоята книга, www.azcheta.com
Нови партньори: СНЦ „Писалка и перо“, https://www.facebook.com/pisalkaipero

Ако желаете да бъдете наш партньор в инициатива Младият Пловдив чете и Пловдив чете 2015,
пишете ни на janet45.plovdiv@gmail.com.

МЛАДИЯТ ПЛОВДИВ ЧЕТЕ ВЪВ ВАШЕТО УЧИЛИЩЕ
КОГА: 20 ФЕВРУАРИ 2015, петък
Кой: Мария Донева
Къде: СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“
Час: 14:00-14:45
КОГА: 25 ФЕВРУАРИ 2015, сряда
Кой: Милен Русков
Къде: ГХП „Св. Св. Кирил и Методий"
Час: 16:30-17:10
КОГА: 25 февруари 2015, сряда
Кой: Петър Анастасов
Къде: Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“
Час: 18:00
КОГА: 26 ФЕВРУАРИ 2015, четвъртък
Кой: Георги Господинов
Къде: ВУАРР
час: 10:30
Къде: Езикова гимназия „Пловдив“
Час: 13:15
КОГА: 26 ФЕВРУАРИ 2015, четвъртък
Кой: Величка Настрадинова
Къде: СОУ „Симон Боливар“, лекционна зала
Час: 16:00
КОГА: 26 ФЕВРУАРИ 2015, четвъртък
Божана Апостолова, главен издател в Издателство Жанет 45 и
Васка Тонова, главен библиотекар в Детски отдел на Народна библиотека „Иван Вазов“ гостуват в
СОУ „Димитър Матевски“
Час: 11:00
КОГА: 27 ФЕВРУАРИ 2015, петък
Кой: Захари Карабашлиев
Къде: Френска езикова гимназия „Антоан дьо Сент Екзюпери“
Час: 13:30
Следете нашите ни тук:
https://www.facebook.com/events/1538037356476218/

https://www.facebook.com/PlovdivReadsGallery2012

МЛАДИЯТ ПЛОВДИВ ЧЕТЕ В БИБЛИОТЕКАТА
Ако все пак някой се пита защо четем в библиотеката?
-защото обичам да ходя в библиотеката
-защото мога да си заема книга за вкъщи
-защото ще срещна приятели там
-защото има огромна вероятност да науча как да убедя нашите да ми купят сладолед
-защото обичам да чета книги и обичам котките, а там ще си говорим за книги и за котки. Някак си се
надявам да има и тигров котарак.
-защото ще си измисляме приказки
-защото ще опитам да отгатна всички отговори
-защото, завършва на О
-защото, защото, защото
Очаква ни една вълшебна седмица в НБ „Иван Вазов“.
КОГА: 21 февруари 2015, събота
Кой: Манол Пейков чете „ГРУЗУЛАК“ LIVE
Детски отдел на НБ „Иван Вазов“ извънредно отваря врати на библиотеката за малки читатели от
СОУ „Софроний Врачански“
Специален гост: ИЗНЕНАДА
Час: 10:30
Къде: Детски отдел към НБ „Иван Вазов“
КОГА: 24 февруари 2015, вторник
Кой: Зорница Христова, Ани Бодакова и издателство Точица
http://tochitza.com/

Училище: ОУ „Душо Хаджидеков“
Класове: 2-3 класове
Тема: Направи си сам приказка
Час: 10:00
Къде: Конферентна зала на НБ „Иван Вазов“
Училище: СОУ „Паисий Хилендарски“.
Класове: 4-ти класове
Тема:„Сладоледена реторика“ или как да убедиш родителите си да ти купят сладолед.
Разговор: Как познанията и уменията от часовете по литература, могат да ти помогнат да си
„изработиш“ мечтания от теб шоколадов сладолед през мразовит февруари.
Час: 11:30
Къде: Конферентна зала на НБ „Иван Вазов“

КОГА: 25 февруари 2015, сряда
Кой: Т. Яна Якова, художник и автор на книгата ЛАПИ и издателство Жанет 45
http://lapi-kniga.com/

Училище: НУМТИ „Добрин Петков“.
5-ти класове
Тема: ЛАПИ - приключенски роман (подходящ за възраст 12-68г.) или една котешка история пълна
със загадки, отвличания, пъклени планове и топки косми.
Час: 10:30
Къде: Конферентна зала на НБ „Иван Вазов“
Училище: СОУ „Паисий Хилендарски“, СОУ „Пейо Крачолов Яворов.
5-ти класове
Тема: Книгата ЛАПИ от черновата до издаването. Какви умения изисква сам да си направиш книга.
Час: 13:30
Къде: Конферентна зала на НБ „Иван Вазов“
КОГА: 27 февруари 2015, петък
Кой: Милена Терзийска
http://mirfeia.bg/

Тема: Гатанки в рими за герои от приказки любими
Час: 10:15 – ЦДГ „Люляк“
Час: 11:30 -– СОУ „Паисий Хилендарски“
Час: 14:00 -– СОУ „Патриарх Евтимий“ - 4 ти класове
Къде: Конферентна зала на НБ „Иван Вазов“
https://www.facebook.com/events/854635847939688/
https://www.facebook.com/PlovdivReadsGallery2012

Благодарим на нашите партньори за това, че бързо, ентусизирано и отговорно с открито сърце се
включват в Младият Пловдив чете.
ГХП „Св. Св. Кирил и Методий", Езикова гимназия „Пловдив“, НУМТИ „Добрин Петков“, ОУ
„Душо Хаджидеков“, СОУ „Димитър Матевски“, СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ , СОУ
„Симон Боливар“, СОУ „Софроний Врачански“, СОУ „Паисий Хилендарски“, СОУ „Патриарх
Евтимий“, СОУ „Пейо Крачолов Яворов, Френска езикова гимназия „Антоан дьо Сент
Екзюпери“, ЦДГ „Люляк“.
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, проф. Димитър Димитров, ВУАРР.
За продължаването и доразвиването на инициативата през следващите три месеца сме предвидили
редица срещи и различни по съдържание инициативи, някои от които организираме, а в други
партнираме.

Наши постоянни партньори са декларирали подкрепа и участие: АМТИИ, Езикова гимназия „Иван
Вазов“, ЦДГ „Буратино“, ЦДГ „Малкият принц“, Европейски колеж по икономика и
управление, Общински детски комплекс Пловдив.
ОТВОРЕНА ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ:
М.

МАРТ

Кой: Валентина Стоева от Фондация „Детски книги“ и сайта www.detskiknigi.com
Тема 1: Дискусия – Бъди читател с мнение! Гласувай
за конкурса за „Бисерче вълшебно“. За стъпките ИЗБЕРИ, ПРОЧЕТИ, ПОМИСЛИ, ГЛАСУВАЙ
С участието на пловдивски читалища
Кой: МЛАДИЯТ ПЛОВДИВ ЧЕТЕ излиза извън Пловдив с Божана Апостолова. Гостува в
ЧИТАЛИЩЕ СВЕТЛИНА - С.ТРУД с Божана Апостолова
Тема 2: „Още една книга в библиотеката“ с деца от ЦДГ „Бисер“ и ОУ „Св. Св. Кирил и Метории“.
Кой: Ученици от ОУ „Васил Петлешков“ представят проект „Създай своя история“
Тема 3: Творчески интерпретации по „Приказки от страна Поговория” на Мария Станкова и „Деца
дописват Малката Божана“
Кой: Ванина Божилова и Евгения Танева, дилогията „Господарката на Седемте камъка“ – „Ръката на
съдбата“ и „Краят е вечен“.
Тема: Ученици срещат ученици.
Ванина и Евгения са съученички и приятелки. Сплотява ги любовта към фентъзито и писането.
Вдъхновение за „Ръката на съдбата“ черпят от филма „Индиана Джоунс и кралството на кристалния
череп“. Бе издадена втората книга от дилогията „Господарката на Седемте камъка“ – „Краят е вечен“.
Издава Издателска къща „Хермес“
АПРИЛ
Тема 1: Разговор за „Балканският човек“ с Йордан Велчев
Къде: Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“
Катедра Философско-исторически факултет
М.

М.

МАЙ

КОГА: В ПЕРИОДА 11-15 МАЙ
Кой: Методичен отдел към НБ „Иван Вазов“ Пловдив
Тема 1: Проучване и дискусия на тема: „Ролята на училищната библиотека в учебно-възпитателния
процес и насърчаване на четенето сред децата и учениците“ с учители, пожелали да се включат,
библиотекари, ученици.

КОГА: 20 МАЙ 2015, СРЯДА
Тема 2: ОБЩОГРАДСКА ИНИЦИАТИВА „БИБЛИОНОЩ“
Кой: НАРОДНА БИБЛИОТЕКА „ИВАН ВАЗОВ“ – ПЛОВДИВ и СНЦ „Писалка и перо“

Време за провеждане: 20.00 – 24.00 часа
За връзка с нас: janet45.plovdiv@gmail.com.
Координатор: Гергана Георгиева
Т. 0882410041
http://books.janet45.com/events
https://www.facebook.com/janet45publishing/events
НаЧетене!

