
This is the English translation of the information inside this leaflet:

Open up a world of imagination and adventure for your children at the local library. 
Join this year’s Summer Reading Challenge and we’ll help your kids get hooked on books!

About the Summer Reading Challenge – FREE at your local library
The annual Summer Reading Challenge runs in libraries and encourages children   
aged 4 to 11 to read for pleasure during the summer holidays, a time    
when children can lose reading skills and confidence in the long     
break from school. There’s a different theme each year, and whether    
your child is an avid reader or just getting started, the Challenge     
will fire up their imagination. 
Research shows that taking part gives children a real sense of 
achievement and many teachers tell us that children who take part 
return to school with a new enthusiasm and confidence for reading.

How it Works
It’s totally free and to get started all your child has to do is sign up at the 
library where they will be given a collector folder to keep a record of their 
Summer Reading Challenge journey. It’s not homework or a competition, 
but a personal challenge with the stickers and incentives appealing to 
children’s collecting instincts! 
Check out the year-round website for competitions, and the amazing     
Book Sorter www.summerreadingchallenge.org.uk

Family Time
The Challenge is a great time to share and talk about books as a family. Read yourself!  
Don’t feel guilty about sitting down with a book or newspaper in any language, you’re setting 
a good example – children will copy you!  

Explore Your Library 
While your children are in the library, it’s a great chance to discover what’s available for 
adults, from reading groups, support with literacy, to crafts and free computer use, it’s your 
library, so let us help you make the most of it!

Meeting All Children’s Needs 
If your child finds printed books tricky or is vision impaired, there are alternatives: 
The free RNIB Library (which covers braille, giant print and audio books) can be used to 
borrow books for the Summer Reading Challenge and throughout the year, libraries can help 
you with this. 

Information
for families

Welcome to the 
Summer Reading Challenge

Summer Reading Challenge 2019

spacechase.org.uk

“It made me feel more 

confident because I read 

so many books that 

were longer than I had 

read before. Now I really 

like reading!”
Child

 “It’s a brilliant 
way of encouraging 

children to read 
in the summer 

holidays.” 
Parent
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Добре дошли в 
Лятното предизвикателство за четене

Информация
за семейства
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Открийте един свят на въображение и приключения за 
вашите деца в местната библиотека. Присъединете се към 
тазгодишното лятно предизвикателство за четене и ще 
помогнем на децата ви да се запалят по четенето на книги!
За лятното предизвикателство за четене – БЕЗПЛАТНО във 
Вашата местна библиотека
Ежегодното лятно предизвикателство за четене се провежда в библиотеките 
и насърчава децата на възраст от 4 до 11 години да четат за удоволствие 
през лятната ваканция - време, когато те могат да загубят уменията си за 
четене и увереността си по време на дългата почивка от училище. Всяка 
година има различна тема и независимо дали вашето дете е запален читател 
или сега започва, предизвикателството ще активира въображението му. 

Изследванията показват, че участието дава на децата реално чувство за 
постижение и много учители ни казват, че децата, които участват, се връщат 
на училище с ентусиазъм и увереност за четене.

Разгледайте целогодишния уебсайт за информация за състезания и 
невероятния инструмент за търсене на книги.
www.summerreadingchallenge.org.uk

Време за семейството
Предизвикателството е страхотно 
време да споделяте и да говорите 
за книги като семейство. Четете 
самите вие! Не се чувствайте 
виновни за това, че сте седнали с 
книга или вестник на какъвто и да е 
език, давате добър пример - децата 
ще ви подражават!

„Това ме накара да  

се чувствам по-уверен, 

защото прочетох 

толкова много 

книги, които бяха 

по-дълги, отколкото 

бях чел преди. Сега 

четенето наистина ми 

харесва!“
Дете

Как работи
Програмата е напълно безплатна, и за да започне детето 
ви, всичко което трябва да направи, е да се запише в 
библиотеката, където ще му бъде дадена папка, в която да 
записва пътешествието си в лятното предизвикателство за 
четене. Това не е домашна работа или състезание, а лично 
предизвикателство със стикери и стимули, които привличат 
желанието на децата за събиране!

Посрещаме всички нужди на децата
Ако детето ви намира печатните книги за трудни или 
ако има проблем със зрението, има алтернативи: 
Безплатните библиотечни услуги на RNIB (които 
обхващат брайлова азбука, гигантски шрифт и аудио 
книги) могат да бъдат използвани за заемане на 
книги за Лятното предизвикателството за четене и 
през цялата година, като библиотеките могат да ви 
помогнат с това.

„Това е блестящ начин за насърчаване на децата да четат през лятната 
ваканция.“Родител

Разгледайте библиотеката си
Докато децата ви са в библиотеката, 
това е чудесна възможност да откриете 
какво има на разположение за 
възрастни, от групи за четене, подкрепа 
за грамотността, до занаяти и безплатно 
използване на компютри, това е вашата 
библиотека, така че нека ви помогнем 
да се възползвате максимално от нея!
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Децата на възраст от 4 до 11 години се записват в местната библиотека.  
Много библиотеки също имат предучилищна дейност за по-малки деца. 

През лятото децата четат най-малко 6 книги от библиотеката 
по свой избор и през това време събират стимули. Персоналът 
и млади доброволци са на разположение, за да ви помогнат!

Децата, които завършат 
предизвикателството, ще получат 
сертификат и/или медал.

В summerreadingchallenge.org.uk децата могат 
да използват инструмента за търсене на книги, 
за да споделят и получават препоръки за книги.
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