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Abstract: reading is always a topical issue in a child’s life . Seven open-ended questions test children’s atti-
tudes toward books and reading . they reveal the reader’s experience and preferences of the respondent . the 
report analyzes the results of a study among children aged 6 to 11 years . the survey was conducted in the pe-
riod from may 10 to may 14, 2021 with 216 respondents . the aim is to establish the place of the book as a val-
ue guide in child development . a drawing is attached to the survey . it provokes children’s imagination and cre-
ative thinking on the topic . provides an opportunity for the manifestation of their personal colour perception . 
the survey contributes to the observation and study of the cognitive, affective, and connotative element in the 
child’s attitude to the phenomenon of reading . the survey is based on the following hypothesis: placing the child 
in a consciously formed reading environment through his active role as a user and creator, the use of innovative 
pedagogical techniques activates his individual interest and motivation to read, and this leads to the formation 
of lasting reading skills . it creates an attitude and love for books and learning . the following conclusions can be 
drawn from the analysis of the survey: the reader’s attitude is directly related to the early reading by the child’s 
parent . most children love reading fiction and encyclopedias . they also prefer printed books . the library in the 
classroom maintains the readers’ interest in the students .
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книгата е най-мощният фактор в еволюционният стремеж към знание на човечеството . изследването 
на четенето и мястото на книгата в детския живот е важно, защото именно книгата е в основата на духов-
ния потенциал на всяка нация . тя е феномен, който с присъствието си в живота на децата формира кул-
тура и мироглед . дискурсът днес е какво място заема печатната книга в живота на aлфа поколението на 
двадесет и първи век [1] .

Редица български и чужди автори посвещават времето си в търсене на иновативна работеща мето-
дика за приобщаване на детето към четенето и книгата . правят се изследвания на факторите, доприна-
сящи за формиране на читатели и запазването на печатната книга като класически носител на знание и 
естетика .

докладът е част от дисертационното изследване на автора на тема ,,иновативни методи и подходи за 
промотиране на четенето в предучилищна и начална училищна степен“ . той е повлиян от теоретичните 
разработки на Л . парижкова, Л . тихомирова, и . иванова, н . Здравкова, Ст . димчев, к . мандева, м . Васи-
лева, Р . Василева, д . тодорова, е . третякова, к . ушински, уайкър, м . монтесори, у . еко, д . елконин, С . ал-
варес и други автори, свързани с темата четене . иновативни методи и добри практики споделят и множе-
ство сайтове и читателски блогове . единодушно е мнението, че книголюбие се развива в ранните детски 
години с личния пример на родителите .

докладът представя собствено анкетно проучване сред деца в предучилищна и начална училищна 
възраст . В предучилищна и начална училищна възраст децата овладяват четенето в социална среда и раз-
ширяват читателските си интереси . каква е нагласата им към книгата и четенето – това е обектът на из-
следването, споделено в настоящия доклад .

Целта на изследването е да се установи каква е нагласата на децата към четенето и какво място за-
ема книгата в живота им . интересувам се как предпочитат да четат, от какви източници – печатна книга 
или електронна и пр .
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основната хипотеза е, че чрез поставянето на детето в съзнателно формирана читателска среда чрез 
активната му роля на потребител и творец, и използването на иновативни потребителски похвати се ак-
тивира индивидуалния му интерес и мотивация за четене, а това води до формиране на трайни читател-
ски умения и навици . 

участници в анкетното проучване са деца от предучилищна група на частна детска градина ,,Слънчев 
ангел“ и от начален етап на националното музикално училище ,,Любомир пипков“ . провеждането на ан-
кетата се реализира от 10 до 14 май 2021 година с 216 респонденти . методиката на изследването и ин-
струментариума включват кратка беседа и стимулен материал – три различни авторски рисунки, адреси-
рани както към темата, така и към съответната възраст . 

оцветявайки и допълвайки рисунката, изобразяваща четящо дете (момиче, момче, юноша), дете-
то изразява ,,това, което преживява емоционално“ [2] . Времето за оцветяване на рисунката и написване 
на отговорите се ограничава от един учебен час, който времево е съобразен с възрастта на респондента .

анкетата се състои от седем въпроса с отворен тип отговори . отговорите на децата в предучилищна 
възраст се записват от анкетиращия учител . Въпросите дават възможност за осъзнаване на личните твор-
чески интенции от учениците в начален етап на образованието . Респондентите от трети и четвърти клас 
изказват мнение как четенето на книги ще допринесе за формирането на по-ясни житейски стремежи и 
цели .

проявата на заинтересованост към четивната нагласа на децата и проведената беседа за мястото на 
книгата в живота им е една крачка в обучението им в книголюбие . а както казва Виготски, една крачка в 
обучението може да означава сто крачки в развитието [3] . Рефлексивен поглед върху отговорите на рес-
пондентите показва, че при повечето от тях (186) книголюбието се базира на четивни традиции в семей-
ството . Само 30 деца споделят, че не са им четени книжки вкъщи (вж . фиг .1) .

Фигура 1. Отговори на въпроса ,,Кой вкъщи ти чете книжки?“ Получените отговори са в %

на въпроса ,,кой вкъщи ти чете книжки?“ или ,, кой вкъщи ти е чел ?“, 81% от децата посочват ,,ма-
ма“ . майката е най-четящият родител още в ембрионалния период на детето . тя е фактор за формиране 
на читателско-ориентирана домашна среда . чрез мелодиката на езика и ритмиката на майчиното слово 
детето се приобщава към книгата .

 ,,има два вида четене: едно, посветено изключително на логическото развитие, и друго – плавно и 
изящно“ [3] . четенето на глас подпомага и двата вида четене за които говори Виготски . четенето на дете-
то в ранна възраст подпомага когнитивното, психическото и емоционалното развитие на малкия човек . 
книгата в четящите семейства е заела достойна роля .

В предучилищния стадий на развитие семейната читателска среда ускорява обучението в четене на 
детето . В тази възраст се развива най-бързо естественият порив на индивида към знанието . „наше задъл-
жение е да даваме на детето средствата, които ще му помогнат да осъществи заложеното у него, за да да-
де простор на своите творчески пориви . Любовта е едно от тези средства . другото е четенето .“ [4]

на въпроса ,,какви книги четеш?“, децата в по-голямата си част отговарят, че обичат приказки и енци-
клопедии . Романи са посочили деца на 9, 10 и 11 години . децата са изброили и любими книги .

от анализа на резултатите от анкетата, могат да се откроят следните по-важни изводи:
 y мястото на книгата в живота на детето е пряко свързана с ранното четене на детето вкъщи .
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 y децата обичат книгата . 206 от тях (95%) отговарят положително . обичат да четат както художестве-
на литература, така и енциклопедии . 4,7% споделят, че не обичат да четат .

 y предпочитаната форма за четене е печатната книга . двадесет и четири души четат и електронни 
книги .

 y наличието на библиотека в класната стая поддържа читателския интерес на учениците .
 y четенето на глас е поддържаща и социализираща дейност главно при 7-годишните деца .
 y децата имат осъзнато отношение към важността на четенето . на въпроса ,,Защо е важно да четем 

книги?“ отговарят: „За да сме умни“; „За да знам“; „книгата ми е приятел“; „книгите ме успокоя-
ват“; „мозъкът го иска“ или „За да ни се развива четенето“ .

 y книгата има специално място в живота на децата от предучилищна и начална училищна възраст . В 
клас четат на глас по всички общообразователни предмети и това формира ключовата четивна ком-
петенция на личността .

положителната читателска нагласа се поощрява от учителите . В тази възраст речта се обогатява ин-
тензивно . учениците показват любимите си книги в училище . представят свои проекти . организират се 
литературни четения и други стимулиращи четенето дейности . 

В заключение може да се каже, че във формираща среда на читатели и в компанията на спокойни въз-
растни, детето обиква книгата осъзнато . четенето за детето е преживяване, пътешествие във времето и 
запознаване с обичаите на много народи [5] . Семейството и училището са фактори за запазване на мяс-
тото на печатната книга в детския свят, успоредно и в творческа симбиоза с четенето на качествени дет-
ски електронни издания . най-важна задача е да се чете . да се подбират съдържателни четива, релевант-
ни на детските интереси и възраст . да се чете от възрастни на деца, от деца на деца . и както показват в 
рисунките си децата, да се чете и сред природата, на птиците, дърветата и домашните любимци . Защото 
живият живот е около книгата .

References:
1 . parizhkova, l ., digitalnite tehnologii v ezhednevieto na alfa pokolenieto, obrazovanie i tehnologii, br .11, 

2020, Sofia, str .17 .
2 . Stamatov, r ., detska psihologia, hermes, plovdiv, 2000, str . 144-145 .
3 . Vigotski, l ., Vaobrazhenie i tvorchestwo na deteto, nauka i izkustvo, Sofia, 1982 .
4 . alvares, S ., prirodnite zakoni v razwitieto na deteto, Kolibri, Sofia, 2020, str . 283 .
5 . parizhkova, l ., dobri praktiki za chitatelska kompetentnost pri deza i uchenici, Za bukvite, o` pismenah, 

Sofia, 2013, str . 165 .


