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Вестник за деца
Лауреат на три национални награди
Издава: ІV “а” клас при Гимназия с преподаване на чужди езици - град Плевен

Четвъртък, 11 октомври 2012 г.

105 години от рождението на
шведската писателка
АСТРИД ЛИНДГРЕН
1907 г. - 2002 г.

Астрид Анна Емилия Линдгрен е родена
на 14 ноември 1907г. в малкото шведско градче
Вимербю. То не предлагало възможности за
препитание, но просторните гори и живописни
езера го превръщали в разточително щедър кът
на природната красота.
Предположението си към литературното
творчество тя осмислила случайно на едно
училищно тържество, когато прочела пред
съучениците си поредното домашно съчинение.
„Та това е същинска Селма Лагерльоф”
възникнал някой и така и станало.

Плевен, Година ХVІІ, Брой 5
През 1926г., вече 19г. Астрид Линдгрен се
премества в Стокхолм.
Последвалите десетина години минават под
знака на майчинството, което Астрид Линдгрен
отдава на двете си деца. Тя продължава да пише,
но не бърза да публикува. На своето писане гледа
като на домашно занимание, предназначено за
вътрешна консумация. Това е до момента, в който
Пипи печели награда на конкурс за детски книги.
Веднъж повярвала в професионалното равнище на
дарованието си, Астрид Линдгрен буквално се
сраства
с
писалищната
маса.
Наистина
произведенията й често смущават общественото
мнение с необичайните си образи и авторски
позиции. Но децата жадуват за веселие, откровени
истини и романтични приключения и официалните
институции са принудени да се съобразяват с
порасналия и авторитет. Получила художествена
грамотност в школата на Андерсен, Астрид
Линдгрен твърде скоро се освобождава от властта
на учителя и сама става „магистър” на
литературната
приказка.
Тя
продължава
андерсеновата традиция в „очовечаване” на
предметите и явленията, в „оприказяването” на
делничното всекидневие. Жанровото своеобразие,
по тази причина, на отделните произведения
изумява с богатството на идеите включени в
книгите й. Преведените у нас произведения са
етикирани като романи, но самата писателка ги
нарича „Моите небивалици”.
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КЪТ НА МАЛКИЯ ЧИТАТЕЛ
ПИПИ ДЪЛГОТО ЧОРАПЧЕ
Една
от
найпопулярните
и
харесвани книги, сред
малки и големи е “Пипи
Дългото чорапче”. Тя
разкрива добродетели
като:
откритост,
състрадателност,
милосърдие, щедрост,
доброта.
Когато за първи път
писателката изпраща ръкописа си той е
отхвърлен, но по-късно в друго издателство го
публикуват. И така по света тръгва една от
най-завладяващите детски истории. Или както
самата Линдгрен казва: "Скъпи приятели, при
вас идва едно шведско момиче, което се казва
Пипи Дългото чорапче. Тя е доста чудата, но
аз се надявам, че въпреки това вие ще я
обикнете. Пипи живее съвсем сама в една
стара къща, наречена Вила Вилекула. Тя няма
нито майка, нито татко, но това ни наймалко не я тревожи, защото си има кон и
маймунка, а в съседната къща живеят две
нейни другарчета - Томи и Аника. Пипи е найсилното момиче в света."
Истинското име на Пипи е Пипилота
Виктуалия
Транспаранта
Ментолка
Ефраимова Дългото чорапче. Тя е 9-годишна,
червенокоса, с две стърчащи настрани плитки,
която живее във Вила Вилекула. Нейни съседи
са децата Томи и Аника, чийто родители са
винаги спокойни, когато децата им са с Пипи.
КАРЛСОН
Карлсон е красив, умен,
прилично дебел мъж в
разцвета на силите си.
Той живее в къщичка на
покрива, скътана зад
голям комин. При това
умее да лети и то не със
самолет, а със собствена
перка на гърба. За
Дребосъчето - чипоносо
момченце
на
седем
години,
е
истински
късмет да има такъв необикновен приятел в
игрите.
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ЕМИЛ ОТ ЛЬОНЕБЕРЯ
Емил от Льонеберя е найпалавото момче в Швеция, а
може би и в целия свят. Той
върши повече пакости отколкото
са дните в годината. Вместо
знаме
вдига
на
пилона
сестричката си Ида, пада от
кокили право в супника на
госпожа Петрел, напива прасето
и кокошките... Но когато в една
страшна зимна нощ никой не
смее да откара болния Алфред на
лекар, Емил впряга шейната и тръгва сам срещу
виелицата.
РАСМУС И СКИТНИКЪТ
Деветгодишният Расмус бяга от
сиропиталището Вестерхага, за
да си намери сам дом и
семейство. Случайно среща един
необикновен човек - скитника
Оскар,
наречен
Божията
кукувица.
Двамата
тръгват
заедно на път и неочаквано
попадат в следите на опасни
престъпници.
МАДИКЕН
Палавата Мадикен живее в малко
село и тъй като няма много деца за
игри, тя е принудена сама да си
измисля забавления. Само че те
всички са малко особени - скача с
чадър от покрива на къщата, търси
заровено съкровище, пазено от
призрак, а за разнообразие продава
сестричката си в робство
КЕРСТИН И АЗ
Керстин u Барбро са близначки на
шестнадесет години. Животът им в
спокойно шведско градче е подреден
и скучен. Но внезапно всичко се
променя. Заедно с цялото си
семейство те се преместват да живеят
във ферма, разположена в далечна
провинция. И точно там двете
момичета
преживяват
найвълнуващото приключение - първата любов.

ЗА ЛЮБОЗНАТЕЛНИТЕ
Астрид Линдгрен разказва
следното за създаването на
“Пипи Дългото чорапче” :
“През 1914г. Дъщеря ми
Карин, която беше тогава
на седем години, лежеше
болна вече няколко месеца и
все ме молеше да и
разказвам нещо. Веднъж я
попитах:
- За какво да ти разкажа?
- Разкажи ми за Пипи Дългото чорапче отговори тя.
Това име го измисли в момента и тъй като
беше необикновено, аз също измислих за него
необикновено хлапе. Няколко години наред аз
редовно разказвах на Карин за Пипи, но и не
помислях да пиша книга за нея. Но ето че през
една мартенска вечер на 1944 г трябваше да
гостувам у мой приятел. Валеше сняг, улиците
бяха хлъзгави, аз паднах и си счупих крака.
Наложи ми се известно време да лежа в
леглото. Нямаше какво да правя, затова почнах
да стенографирам своята история за Пипи с
намерението да поднеса ръкописа на дъщеря си,
като подарък когато навърши през май 10
години.”

ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ:
Творчеството
на
Астрид
Линдгрен разкрива изумително
красивия свят на детското
въображение.
Писателката
разказва
увлекателно
и
интригуващо,
създава
найневероятни ситуации. В част от
своите творби Астрид Линдгрен
пресъздава специфичната за детските игри
атмосфера. За своето творчество тя получава
десетки престижни литературни награди, между
които “Андерсен” и “Луис Карол”.
През 1958 г. Линдгрен е удостоена с отличието
„Ханс Кристиан Андерсен“, известен като

Германия ѝ присъждат традиционната награда за
мир на Франкфуртския панаир на книгата. През
1994 г. Астрид получава почетна алтернативна
нобелова награда за нейните усилия за
справедливост, ненасилие и разбирателство на
малцинствата.

ТОВА ГО ЗНАЕ ВСЯКО ХЛАПЕ
Ако внимателно сте прочели специалния брой на
нашето вестниче, посветен на
105 години от
рождението на шведската писателка АСТРИД
ЛИНДГРЕН, ще можете да отговорите на следните
въпроси:
1. Къде е родена Астрид Линдгрен?
2. Кой е измислил името на Пипи?
3. Какво е цялото име на Пипи?
4. Как се казва къщата, в която живее Пипи?
5. Кои са приятелите на Пипи?
6. За кого се отнася следното описание:
"Скъпи приятели, при вас идва едно шведско
момиче, което се казва …………………………………….
Тя е доста чудата, но аз се надявам, че въпреки това
вие ще я обикнете. …………живее съвсем сама в една
стара къща, наречена Вила Вилекула. Тя няма нито
майка, нито татко, но това ни най-малко не я
тревожи, защото си има кон и маймунка, а в
съседната къща живеят две нейни другарчета - Томи
и Аника. ……….. е най-силното момиче в света."
7 . Кой умее да лети със собствена перка на гърба?
8. Колко пакости върши Емил от Льонеберя?
9. С кого Расмус неочаквано попада в следите на
опасни престъпници?
10. Кой
търси заровено съкровище, пазено от
призрак?
11. Какво преживяват във фермата двете близначки
Керстин u Барбро?
12. Кое е най-високото отличие за автор на детска
литература, с което е удостоена Астрид Линдгрен?

●

●

●

Регионална Библиотека "Хр. Смирненски"
гр.Плевен

ОБЯВЯВА:

Регионален детски творчески конкурс:

"МЕЧТИ, УСМИВКИ И
ВЪЛШЕБСТВА"
посветен на 105 години от рождението на
шведската писателка
АСТРИД ЛИНДГРЕН
Участниците трябва да са на възраст между 7 и
14 години и да представят до 3 творби на
български и/или английски език, върху
произведения на Астрид Линдгрен.
Кандидатите могат да развихрят
въображението си в следните категории:
стихотворение, приказка, разказ, рисунка
Краен срок – 15.10.2012 г.
На специално тържество, което ще се проведе
на 14.11.2012г. ще бъдат наградени
отличените творби! ● ● ●
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ПАКОСТНИК ЛИ СИ?
1. Ти си сам вкъщи:
Обаждаш се на пожарната и я изпращаш на адреса на твой съученик.
Гледаш телевизор.
Окъпваш кучето и почистваш банята.
2. Навън вали пороен дъжд:
Ти го наблюдаваш от терасата.
Взимаш чадър и без да те види някой, излизаш.
Запретваш дънките си и започваш да газиш из локвите.
3. Бебето е гладно и плаче:
Даваш му твоя сандвич.
Увеличаваш звука на телевизора, за да не чуваш плача му.
Предлагаш му картофено пюре.
4. Предпочиташ да прочетеш книга със заглавие:
И още нещо за бозайниците.
Щуротиите на едно момче.
Приключение на нашата улица.
5. Твои приятели са решили да оберат черешата на съседа си:
Ти тръгваш заедно с тях.
Скриваш се в храстите, за да наблюдаваш какво ще се случи.
Предупреждаваш съседа.
6. Твои любими герои са:
Хитър Петър
Патиланчо и неговите приятели
Пипи Дългото чорапче
7. Обичаш да разказваш:
Смешки и вицове.
Пакости и лудории.
Научно-фантастични истории.
8. Не си включен в отбора на вашия клас за участие в компютърно състезание:
Ти се примиряваш и решаваш, че е необходимо да работиш още.
Провокираш състезателите от противниковия отбор.
Мислиш как да напакостиш на отбора на вашия клас.
Ето какъв си ти!




Ако повечето от отговорите са с този знак
– ти си пакостник. Правиш големи и малки бели. Понякога
пакостите ти са твърде неприятни и опасни. Внимавай с лудориите!
Ако повечето от отговорите са с този знак
– ти правиш пакости като всички останали деца, но знаеш как да
ги поправиш. С пакостите си не вредиш на останалите.
Ако повечето от отговорите са с този знак
добре обмисляш действията си.

– ти си много послушен. И една пакост не допускаш. Винаги
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