
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
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“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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Bine ați venit la
Summer Reading Challenge

Informații 
pentru familii
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Deschideți o lume a imaginației și aventurii pentru copiii dvs. la 
biblioteca locală. Alăturați-vă evenimentului Summer Reading 
Challenge din acest an și vă vom ajuta să oferiți copiiilor o 
pasiune pentru citit!

Despre evenimentul Summer Reading Challenge – GRATUIT la 
biblioteca dvs. locală
Evenimentul anual Summer Reading Challenge are loc în biblioteci și încurajează 
copiii cu vârste cuprinse între 4 și 11 ani să citească de plăcere în timpul 
vacanței de vară, o perioadă în care copiii pot pierde aptitudini și încredere din 
cauza întreruperii îndelungate a studiilor. În fiecare an este o temă diferită, iar 
indiferent dacă aveți un copil care citește mult sau care acum începe să citească, 
evenimentul îi va dezvolta imaginația. 

Cercetarea efectuată indică faptul că participarea oferă copiilor un sentiment de 
împlinire și multe cadre didactice ne spun că acei copii care participă revin la 
școală cu entuziasm și încredere în ceea ce privește cititul.

Accesați site-ul web disponibil tot anul pentru a descoperi competiții și funcția 
Sortare cărți  
www.summerreadingchallenge.org.uk

Timp cu familia
Evenimentul este o oportunitate 
excelentă de a vorbi despre cărți în 
familie. Citiți chiar și dvs.! Nu vă simțiți 
stânjeniți, dacă deschideți o carte 
sau un ziar în orice limbă, oferiți un 
exemplu pozitiv – copiii vă vor imita!

„M-a făcut să mă 

simt mai încrezător, 

iar acum citesc cărți 

mai lungi. 

Acum îmi place 

să citesc!”
Copil

Cum funcționează
E complet gratuit, iar pentru a participa, copilul dvs. trebuie doar să 
se înregistreze la bibliotecă, unde va primi un dosar de colectare 
care va ajuta la urmărirea progresului din cadrul evenimentului 
Summer Reading Challenge. Nu este vorba de teme de casă sau 
de o competiție, ci despre o provocare personală cu abțibilduri și 
elemente care stimulează instinctul de colectare al copiilor!  

Îndeplinim toate nevoile copiilor 
În cazul în care copilul dvs. nu se descurcă cu cărți 
tipărite sau are deficiențe de vedere, există alternative: 

Serviciul gratuit RNIB Library (care acoperă cărți 
braille, giant print și cărți audio) poate fi utilizat           
pentru a împrumuta cărți pentru evenimentul Summer 
Reading Challenge și pe tot parcursul anului, bibliotecile 
vă pot oferi asistență în acest sens.

„Este o cale 
excelentă de a încuraja copiii să citească în vacanța 

de vară.”Părinte

Explorați biblioteca dvs.
În timp ce copiii dvs. sunt la bibliotecă, 
aveți ocazia de a descoperi ce este 
disponibil pentru adulți, de la grupuri 
de lectură, asistență pentru citit și 
până la lucru manual și utilizarea 
gratuită a computerelor, este biblioteca 
dvs., așa că permiteți-ne să o facem 
cât mai bună! 
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Copiii cu vârste cuprinse între 4 și 11 ani se înregistrează la biblioteca locală. 
Multe biblioteci au de asemenea o activitate pentru preșcolari, pentru copiii mai mici.

Copiii citesc cel puțin 6 cărți la alegere de la bibliotecă 
pe timpul verii și colectează stimulente. 
Personalul și voluntari tineri sunt gata să ajute!

Copiii care finalizează evenimentul
obțin un certificat și/sau o medalie.

Pe summerreadingchallenge.org.uk copiii pot utiliza 
funcția Book Sorter (Sortare cărți) pentru a partaja și 
obține recomandări de cărți.
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