
Заповядайте при нас, четете книги и
спечелете посещение на Европейския

парламент в Брюксел!

Евродепутатът Мария Габриел и Столична
библиотека стартират национална кампания „Читател
на годината”

В кампанията приеха да се включат всички регионални библиотеки в
страната без изключение

     Ръководителят на българската делегация в Групата на ЕНП в Европейския
парламент и зам.-председател на Групата на ЕНП Мария Габриел и Столична
библиотека, с подкрепата на Българската библиотечно-информационна асоциация,
стартират в навечерието на 24 май национална кампания „Читател на годината”.
Кампанията е провокирана от изследване, според което 5% от българите не са прочели
нито една книга през живота си. Близо 32% от пълнолетното население на страната
споделят, че през последната една година не са прочели нито една книга, а 27% са на
мнение, че не е нужно да четат.

     Целта на инициативата е да стимулира интерес към четенето сред всички възрасти
чрез библиотеките, които имат централна роля за подобряване на уменията за четене.
Всички регионални библиотеки приветстваха кампанията и ще се включат в нея без
изключение.

     „Всеки пети сред 15-годишните, както и много от възрастните граждани в Европа не
умеят да четат. Държавите от ЕС си поставиха за цел до 2020 г. делът на гражданите,
имащи затруднения с четенето, да бъде намален от 20 % на по-малко от 15 %. Липсата
на основни умения за четене и писане излага на риск гражданите от социално
изключване, затруднява ги при намирането на работа, понижава жизнения им стандарт.
Вярвам, че с инициативата за насърчаване на четенето в партньорство с библиотеките в
страната ще успеем да допринесем за реализирането на идеята за учене през целия
живот. Във всички свои форми – книжни или електронни, книгите са ценни
инструменти за споделяне на знания, разбирателство, откритост към другите и към
света”, коментира Мария Габриел.

     По регламент, всяка една от регионалните библиотеки, участващи в кампанията, ще
излъчи измежду своите читатели „Читател на годината 2015” на базата на най-голям



брой заети книги през годината. Наградата за всички отличени с приза е посещение на
Европейския парламент в Брюксел, осигурено от евродепутата Мария Габриел.

 В националната кампания за насърчаване на четенето „Читател на годината”се
включват:

     Столична библиотека и регионалните библиотеки в Благоевград, Бургас, Варна,
Велико Търново, Видин, Враца, Габрово, Добрич, Кърджали, Кюстендил, Ловеч,
Монтана, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Сливен, Смолян, Стара
Загора, Търговище, Хасково, Шумен и Ямбол.

Уважаеми читатели, заповядайте при нас, четете книги и спечелете
посещение на Европейския парламент в Брюксел!

/В кампанията нямат право да участват служители на РНБ „ Иван Вазов“ –
Пловдив  и членове на техните семейства./


