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„България чете“  
 и обича да го прави

– Здравейте! Представете ни се, 
коя е Йоана Вълчева?

– Йоана Вълчева е преди всич-
ко мечтателка. Поради тази еднич-
ка причина започнах да пиша и сега 
имам зад гърба си два издадени ро-
мана в жанра романтичен трилър: 
„Съвест“ (2016) и „Пегол“ (2017). 

– Организатор сте на кампани-
ята „България чете“ , разкажете ни 
повече за идеята и всичко около 
проекта.

– Идеята за „България чете“ дойде 
покрай публикуваните статистики за 
най-четящите нации, както и покрай 
битуващото от години обществено 
мнение, че ние, българите, не четем 
и че младите не четем. Няма как да 
кажа дали това мнение е вярно или 
не, но реших, че никога не е лошо да 
се провокират повече хора да четат. 
Така стартирах кампанията „Бъл-
гария чете“. Целта й е да накара, 
колкото се може повече българи 
да четат, без значение колко точно. 
Всеки един е равен на победа. Мно-
го други автори и известни лично-
сти застанаха с лицата си в подкре-
па на инициативата.

– Кои са посланиците на „Бълга-
рия чете“ ?

– Посланиците са Стефана Бел-
ковска, Мартин Колев, Николай Пеев, 

Спасимир Тренчев, Тео Буковски, 
Венета Въжарова, Даян Шаер, Борил 
Богоев, Кремена Колева, Анастасия 
Карнаух, Вергиния Накова, Петя В. 
Димитрова. Организациите, които 
също ни подкрепиха, са сайтовете 
„Читател.нет“, „Младите успели бъл-
гари“ (uspelite.bg), „Пълнощастие“, 
телевизия „Евроком“ и страницата за 
любими книги „В книжна кома“.

– Стартът беше на 1-ви ноем-
ври, колко хора са се включили в 
книжното предизвикателство до 
момента?

– До момента има над 1500 участ-
ници и броят продължава да расте.

– Късно ли е вече някой, който 
има желание, да се запише? И ако 
е възможно – как трябва да стане 
това?

– Всеки желаещ може да се вклю-
чи независимо от етапа на книжното 
предизвикателство. Това става с една 
лесна регистрация в страницата на 
„България чете“: www.yoanavalcheva.
com/bg-chete/ След това участникът 
получава на имейла си линк към 
фейсбук група, където се провежда 
самата кампания. Идеята е да може 
да се включи всеки, независимо в 
кой български град живее. Направи 
ми впечатление, че участват и много 
българи, живеещи в чужбина.

– Графикът на кампанията е из-
ключително интересен и различен 
за всеки месец. Харесва ли се той от 
участниците?

– Надявам се. Направили сме го 
разнообразен и хората в групата са 
много активни – постоянно комен-
тират и отговарят на въпросите във 
връзка с книгите, които се четат. След 
първия месец дори отправих към тях 
запитване какво им е харесало, какво 
не, и ги помолих да дадат предложе-
ния. Вярвам, че колкото и добър да е 
един организатор, винаги има какво 
да се подобри. Затова се радвам, че 
имам обратна връзка от участниците. 
Много ме радва фактът, че тази група 
се превръща в читателска общност, 
където хората могат да споделят свое-
то любимо хоби с други като тях.

– Според Вас четат ли активно 
българите?

– Според мен няма верен отговор 
на този въпрос, защото всеки от нас 
гледа света през различна призма. 
Моята призма ме среща основно с 
четящи хора. 

– Какъв е профилът на българ-
ския читател?

– Българският читател има мно-
го лица. Полът няма значение, въз-
растта няма значение, дори финан-

Четат ли българите? Четат ли младите? Четат ли европейците? Чете ли 
някой изобщо в днешно време? Това са въпроси, които често се появя-
ват като обединяващи заглавия на различни статистики и изследвания. 
Факт е, че едни нации са по-четящи от други, че едни жанрове са по- 
търсени, а също и че различните поколения имат различни интереси. 
Водена от сходни мисли, писателката Йоана Вълчева решава да създа-
де кампания, обединяваща българските автори, книголюбците и чита-
тели от всички възрасти. Нарича я „България чете“  и основната идея 
е участващите да дискутират в социалните мрежи това, което четат с 
хора със сходни интереси.
За това как се е родила идеята за „България чете“ , какво всъщност 
чете България и какво е посланието на кампанията, разказва ней-
ната създателка. 
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совото му положение няма значение, 
защото в момента има голям достъп 
до безплатни книги не само чрез 
библиотеките и читалищата, но и 
благодарение на безплатните елек-
тронни книги. Тук включвам дори 
„пиратските“ електронни книги, 
които може и да нарушават автор-
ското право, но реално съществуват 
и реално се четат от българите. Един-
ственият, според мен, общ признак е, 
че читателят носи любовта към кни-
гите в душата си и за него четенето 
е вид необходимост като нуждата от 
храна, въздух и вода.

– Четат ли младите? И какво 
според Вас може да ги насърчи към 
това?

– Отново не мога да дам катего-
ричен отговор на този въпрос. И по 
мое време, и сега е имало, има и ще 
има такива, за които книгите са нещо 
чуждо и далечно. Но съществува и 
обратната страна на монетата – на-
пример, миналата година в сайта си 
публикувах ревюта на едно младо мо-
миче, още ученичка. За един месец тя 
четеше около 3–4 книги, което много 
ме впечатли. А на въпроса как могат 
да се насърчат младите хора да четат 
– те винаги се стремят към това да са 
модерни, така че най-лесният начин е 
за тях четенето да се превърне в нещо 
модерно. Как би могло да стане това? 

Например, ако техните идоли също 
четат и показват това публично.

– Вие сте автор на 2 книги, ще ни 
разкажете ли повече за тях?

– Като жанр определям и двете 
книги като романтични трилъри, 
т.е. комбинация между напрежение, 
убийства, преследване и любовна ис-
тория. И двете са много динамични, 
и двете разглеждат дадена тема от 
много различна гледна точка.

В „Съвест“, дебютният ми роман, 
героите са престъпници, но всеки 
един от тях има своето минало и 
своята причина да тръгне по този 
път. В крайна сметка нечия съвест се 
пробужда и това предизвиква поре-
дица от събития, които касаят и ос-
таналите герои.

Вторият ми роман е вдъхновен от 
реалната история на проф. Стефан 
Найденов и неговото зелено веще-
ство, което има свойствата да пре-
връща водата в гориво. То е кръстено 
„пегол“ – дума, която аз използвах за 
заглавието на книгата. Сюжетът се 
развива на три континента, а герои-
те на пръв поглед нямат нищо общо 
помежду си. 

– Коя е книгата, която четете в 
момента?

– В момента чета втората книга 
от поредицата „Вещерът“ на Анджей 

Сапковски. Избрала съм я заради 
кампанията „България чете“ и теча-
щият в момента месец на фентъзито.

– А кои са трите Ви любими кни-
ги и защо?

– Моите три любими книги са: 
„Шестото клеймо“ на Дан Браун, 
„Войната на буквите“ на Людмила 
Филипова, „Димна завеса“ от Сандра 
Браун. 

– Какво е посланието на кампа-
нията „България чете“ ? С какво ис-
кате да я запомнят хората?

– С кампанията „България чете“ 
искам да кажа много неща, но най-
вече:

Българи, четете, защото няма 
нищо по-добро от книгите, с което 
да избягате от реалността!

Българи, научете децата си да 
обичат четенето, защото то ще раз-
вие въображението им!

Българи, нека се научим да бъдем 
заедно, да бъдем общност, защото 
дори четенето е по-забавно, когато 
сме повече!

Иска ми се хората да запомнят 
„България чете“ като инициативата, 
която събра заедно българските ав-
тори и българските читатели в името 
на книгите. ◆


