
 

 

ДЕТСКА ЛИТЕРАТУРНА РАБОТИЛНИЦА-2021 
 
    Много са селищата в нашата страна, които могат да се похвалят, че са родно 
място на талантливи творци в областта на литературата, но малко са онези като 
град Първомай, които могат да се гордеят с цяла литературна династия - родът 
Караславови.  
    На територията на къща-музей „Георги Караславов”-Първомай заработи Детска 
литературна работилница. В продължение на две седмици всяка сряда и петък 
участниците  четоха и писаха,  научиха много нови и интересни неща за родния 
град, за творците от фамилията Караславови, за историята на книгите и 
библиотеките, за творческото писане. Учихме и  се забавлявахме в най-старата 
съхранена жилищна сграда на територията на общината, помнеща и пазеща духа 
на фамилията Караславови. 
     В първата сбирка се включиха 10 развълнувани, очакващи, любознателни деца 
от 9 до 12 години. Започнахме с разглеждане на къщата-музей. Децата научиха 
кой е академик Георги Караславов, запознаха се с историята на Караславовия род 
и установяването му по тези места. Четохме приказки от Георги Караславов, откъс 
от „Весели приключения у нас и в далечни страни”, чийто автор е синът на 
големия писател Слав Г. Караславов . Забавлявахме се, четейки позабравените 
детски стихове и поемки, написани от Слав Хр. Караславов- племенник на Георги 
Караславов. 
    За отмора играхме на „Счупения телефон” и много се смяхме. Вдъхновени от 
приключенията на пингвинчето Пиня, герой от „Весели приключения у нас и в 
далечни страни”, изиграхме на двора „пингвинския танц”/получи се доста добре/. 
    Накрая децата научиха легендата за възникването на Хаджи Елес- старото име 
на Първомай и Дервент – първото име на днешен Дебър. 
    Втората сбирка на Детската литературна работилница започна пред паметника 
на Георги Караславов в центъра на квартал Дебър. Поднесохме цветя и се 
поклонихме пред паметта на големия творец. Участниците научиха повече за 
приноса на Георги Караславов в обществения и културен живот на страната. Вече 
в къщата-музей децата научиха, че в нашия град се връчват две Национални 
литературни награди - за проза на името на Георги Караславов и за поезия на 
името на Слав Хр. Караславов. 
     Как да напиша , стихотворение, разказ или приказка? Какво е тема, сюжет, 
основна идея на творбата? За всичко това учихме и разговаряхме с децата. 
Споделихме идеи и случки, които могат да се превърнат в разказ.  
    По идея на децата и с позволението на родителите направихме „сладоледено 
междучасие”. Беше вкусно, забавно и много весело. И … разхлаждащо! 
    Изненадата днес - всеки участник научи любопитна информация за името си – 
от какъв произход е, какво означава, кога се празнува именият му ден. 
    Ден трети  започна с много настроение и любопитство какво ще правим днес. 
За тази сбирка се настанихме в обособеното за творчески срещи  място в 
немузейната част на къщата-музей. 
    Започнахме с една страхотна разходка из историята на книгата и библиотеките. 
От рисунките по стените на пещерите, разказващи за живота на първите хора, 
глинените плочки на Ашурбанипал, кипу- писмото с възли на индианците, през 



 

 

пергамента и папирусите, откриването на хартията, ръкописите, машината на 
Гутенберг, та чак до електронната книга. Научихме кои са най-големите 
библиотеки в света и коя е най-голямата библиотека в България. 
    Научихме  за какво отговарят редактора, коректора, илюстратора на едно 
печатно издание. Редактирахме  и коригирахме готовите разказчета и приказки. 
Илюстрациите / разбираемо/ предизвикаха най-голям интерес. 
    Учихме се на добри обноски от книгата на Невена Басарова „Детска академия 
за добри обноски”. 
    Четохме избрани стихотворения за деца от известни наши поети. Звучаха 
творби на Иван Вазов, П.Р. Славейков, Ран Босилек, Елисавета Багряна, Кръстьо 
Станишев,Христо Радевски, Ангелина Жекова, Петя Дубарова. Някои от децата си 
избраха  стихотворения, които  ще рецитират на заключителната, празнична 
сбирка на Детската литературна работилница в петък.  
    Днес казахме „довиждане” на къщата-музей „Георги Караславов”.    
     На 16 юли, във фоайето на Образцово „НЧ Св.Св. Кирил и Методий-1894г. – гр. 
Първомай” се проведе заключителната сбирка на „Детска литературна 
работилница 2021”. 
    Направихме разходка из читалището.  Научихме интересни факти от историята 
му от основаването  до днес. Разгледахме галерията от снимки на председатели и 
секретари през 127- годишното му съществуване. Голям интерес предизвика 
изложбата „ Градът - 120 години в снимки”. Най-интересно беше в Детски отдел на 
библиотеката. 
    Ралица , Никол и Адриана рецитираха избрани, любими детски стихотворения. 
    Председателят на читалището Ана Сиракова връчи на всеки участник 
специално изработен Сертификат за участие в „Детска литературна работилница 
2021”. Тя отправи покана към децата да бъдат редовни посетители на 
библиотеката. 
     Завършихме с „кръгла маса”, където споделихме впечатления от работата на 
работилницата и идеи за нови срещи. Читалищните служители  бяха осигурили  
почерпка за добре свършената работа.  
         Благодарим на малките участници за отговорността, с която подходиха към 
участието си в „Детска литературна работилница 2021”. Благодарим на техните 
родители, които подкрепиха нашата инициатива и съдействаха за реализацията и. 
   Благодарим на Радослава Ставрева - заместник кмет и Силвия Тилкова- 
директор на Поделение „Образование и култура” за осигурения транспорт до 
къщата-музей. 
 
     Разделихме се, пожелавайки си весела ваканция. 
 
 
 
 
 


