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                  адрес 5: SoliNaR e. V.
                                     Солидарност в квартала Рихард – Hertzbergstraße 1, 12055 Берлин 
                                         Tel. 030 56 82 34 90 – www.solinar.de
                                          Тук има много разнообразни предложения. Например: „Четене за деца на глас“ и 
                                          „Занимания / ръчна работа с малки деца“. Децата могат сами да избират какво искаm 
         да четат или какво желаят да им се чете на глас. Има не само четене на глас, но и 
       много разговори с децата за книгите. С Корона е малко по -различно. В 
    момента има малко по-малко предложения. 
                                   (представени от Бадр, Хабса, Мерт M.)

                  адрес 6: Berliner Büchertisch e. V.
насърчаване на четенето – Richardstraße 83, 12043 Берлин – Tel. 030 56 82 02 51 
www.buechertisch.org
 Деца и възрастни, които не могат да си купят нови книги, идват при масата за 
книги в Берлин (Berliner Büchertisch e.V.). Идват също и хора, които искат да дадат на 
книгите нов дом, например в училища и детски градини. Има рафт за подаръци,             
               където децата могат всеки ден да вземат със себе си по една книга, а има и 
       малка книжарница. (представени от Валентин, Уолтър, Илва)

                  Препоръка за книга 
                                 Препоръка за книга от Диона и Самира: Скритото дете от Лоик 
                                 Довилие, Марк Лизано и Грег Салседо
                                (Препоръчваме тази книга за деца на 10 и повече години.)
                             В графичния роман се разказва за еврейското момиче Дуня по 
                    време на Втората световна война във Франция. Семейството й 
е преследвано от войниците. Когато родителите й са арестувани, Дуня 
трябва да се скрие ... Дуня сега разказва тази история на внучката си Елза. 
Книгата е много вълнуваща и интересно написана и красиво илюстрирана! 
(Диона, на 11 години)
Обичам да чета, защото при четенето се отпускам и то ми помага да подобря 
немския си. Във въображението си мога да си представя всичко точно така, 
както искам. Когато чета, забравям всичко около мен, а когато навън вали, 
четенето ми е най-забавно. Също така обичам да чета в училищната библиотека. 
„Скритото дете“ е любимата ми книга, защото там мога да науча нещо за миналото! 
(Самира, на 11 години)

Импресум и благодарности

Бихме искали най-сърдечно да благодарим на работещите на представените шест места, както и на г 
-жа Шварц, учителка в началното училище Рихард, и на 4а клас за подкрепата! Учениците проведоха 
интервютата с персонала на местата за четене и след това съставиха кратките текстове. Бихме 
искали също така да благодарим на г-жа Клаусен, ръководителка на училищната библиотека на 
началното училище Едуард-Мьорике, както и на учениците  Диона и Самира за подкрепата, 
препоръките за книги и мотивацията за четене.

Авторско право на снимките 
Снимки 1, 2, 4, 5: частни, снимки 3, 6: Berliner Büchertisch e.V., снимки 7, 8: Свеня Клаусен.

Контакт и допълнителна информация 
Berliner Büchertisch e.V., Richardstraße 83, 12043 Берлин
имейл адрес: lesefoerderung@buechertisch.org
интернет: www.buechertisch.org
Телефон: 030 568 20 251

Масата за книги в Берлин се ангажира с насърчаване на четенето в квартала. Децата са поканени да вземат 
по една книга със себе си безплатно всеки ден от рафта за подаръци.

„Риксдорф чете“ е проект на Berliner Büchertisch e.V., спонсориран от:

Richardsstraße

Richardplatz

Kirchgasse

Uthmannstraße
Herrnhuter Weg
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Donaustraße

Karl-Marx-Platz

Richardkiez

850 М
11 МИН
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