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Сайт “Детски книги” (www.detskiknigi.com)
Стажант - редактор/журналист
Име на свободната позиция

Дистанционен - онлайн (нужно е кандидатът да има регулярен достъп до интернет)
населено място

Неплатена (с възможности за получаване на нови книги)
Платена / неплатена

Временна с възможност за постоянна
Вид заетост - временна, постоянна

Между 2-4 часа на ден (в зависимост от личната организация)
Продължителност на работното време

Стаж/Доброволчество
Стаж / работа на трудов договор / доброволчество

Кратко представяне на НПО:
“Детски книги” (www.detskiknigi.com) е медия, посветена изцяло на детското четене и книгите за
най-малките читатели. На сайта намират място както ревюта за детски и тийнейджърски книги,
така и интервюта с детски автори и илюстратори, добри практики и съвети за учители и
библиотекари от България и цял свят. От 2013 година е създадена и едноименната фондация
“Детски книги”, която е съсредоточена изцяло в организирането на проекти и инициативи за
насърчаване на четенето сред децата, стимулиране координацията и взаимодействието между
всички институции и лица, свързани с детското четене. Проекти на фондацията са Наградата за
любима детска книга “Бисерче вълшебно” и кампаниите за насърчаване на четенето
“Читателска щафета”. В края на 2015 година фондация “Детски книги” е избрана за номинираща
организация от България за 2017 г. в престижната международна награда за детско-юношеска
литература “Астрид Линдгрен”.
Сайтът и фондацията са инициатори на още редица кампании и проекти, както и партньори на
най-големите инициативи у нас, свързани с книгите и четенето.
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ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ:




Проучване и предлагане на теми, писане и редактиране на различни журналистически
текстове за сайта “Детски книги” - свързани с детската литература, кампании за
стимулиране на четенето, добри практики в сферата на детското четене, книжни
събития и новини от света и България;
Подпомагане на ежедневните дейности на сайта, свързани с изпълнението на различни
медийни партньорства и специални проекти.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТА:
Професионален опит и образование:
 Няма конкретни изисквания;
Образование:
 Няма конкретни изисквания;
Език/ езици:
 Владеенето на поне един чужд език (ниво B2) е предимство, тъй като работата е
свързана с четене и превод на чуждестранни текстове;
Компютърна грамотност:
 Отлична компютърна грамотност и работа с интернет.
Други:






Отлична езикова култура и грамотност;
Отлични комуникационни умения;
Проактивна и адаптивна личност;
Желание за учене и развиване на нови умения;
Задължително е кандидатът да обича книгите и четенето и да има изявен интерес към
детската литература. Кандидатът трябва да вярва, че четенето е ключово умение и е
жизненоважно децата да бъдат стимулирани да го развиват още от най-ранна възраст,
без да им се натрапват вкусовете на възрастните.

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:
Професионално приключение с млад и ентусиазиран екип, който работи ежедневно за
възможността повече деца да открият магията на книгите и чрез тях да се превърнат в успешни
личности. Стажът дава възможност да усъвършенствате своите знания, да задоволите своята
книжна страст и междувременно да натрупате ценен опит и контакти с интересни хора.
В рамките на стажа всеки одобрен ще премине през теоретична подготовка за работата в
онлайн медия, писането и редактирането на различни журналистически тектове, и ще научи за
основни тенденции в книжния бранш в България и по света.
Всеки стажант ще получава непрекъсната обратна връзка за своята работа от ментор, както и
препоръки и полезни съвети за подобряване на усвоените знания и умения. Макар стажът да не
е платен, има възможност за получаване на книги за писане на ревюта.
В края на стажа всички успешно завършили получават грамота и препоръка.
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КАНДИДАТСТВАНЕ:
1. На форум Кариера с кауза - лично.
2. Онлайн - с изпращане по имейл до pavlina@azcheta.com и с копие до
editors@detskiknigi.com на
a. актуално CV;
b. мотивационно писмо;
c. 2 ревюта на наскоро прочетена или любима книга;
d. 5 места в интернет, от които най-често се информирате за новини, свързани с
книги.
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