
Кой какво чете?!

/анкета по проект „Мобилна библиотека”,

Финансиран от Национална мрежа за децата, „Промяната – това сме ние”/

1. Коя е любимата ви книга?................................................................................................
2. Коя книга бихте искали да прочетете?............................................................................

3. Кой жанр 
предпочитате? ..................................................................................................

Анкетата попълниха учениците от всички Б паралелки от нашето училище – 130 общо 
попълнени анкети.

Екипът на проекта обобщи резултатите от проведената анкета и се получи следният 
списък от най-предпочитани четива:

„Хари Потър и философския камък“ – Дж. К. Роулинг

„Хари Потър и стаята на тайните“ -  Дж. К. Роулинг

„Хари Потър и затворникът от Азкабан“ -  Дж. К. Роулинг

„Приказка без край“ – Михаел Енде

„Моята прекрасна книжарничка“ – Петра Хартлид

„20 стъпки напред“ – Хорхе Букай

„Българ“ – Неделчо Богданов

Тефтерчето на Левски

„Всичко, което момичетата искат да знаят“ – Труде Аусфелдер

„Тези момчета“ – Труде Аусфелдер

„Бягащата с вълци“ – Клариса Пинкола Естес

„Физика на тъгата“ – Георги Господинов

„Мисия "Татко" – С. Т. Ж. Коле

„Бабата бандит“ – Дейвид Уолямс



„Игрите на глада“ – Сюзан Колинс

„Клетниците“ – Виктор Юго

„Шестото клеймо“ – Дан Браун

„Да убиеш присмехулник“ – Ли Харпър

„Десет малки негърчета“ – Агата Кристи

„Тайната градина-приключения“ - Джохана Басфорд

„Отнесени от вихъра“ т.1 – Маргарет Мичъл

„Отнесени от вихъра“ т.1-2 – Маргарет Мичъл

„Ана Каренина“ т.1-2 – Лев Толстой

„Гордост и предразсъдъци“ – Джейн Остин

„Големите надежди“ – Чарлз Дикенс

„Железният светилник“ – Димитър Талев

„Тютюн“ – Димитър Димов

„Парижката Света Богородица“ – Виктор Юго

„Мостът на Дрина“ – Иво Андрич

„1984“ – Джордж Оруел

„С дъх на канела“ – Никълъс Спаркс

„Крадецът на праскови“ – Емилиян Станев

„Къде си, Аляска?“ – Джон Грийн

„Короната“ – Кайра Кас

„Емил от Льонеберя“ – Астрид Линдгрен

„Чичо Томовата колиба“ – Х. Б. Стоу

„Принцът и просякът. Прикл.на Хъкълбери“ – Марк Твен

„Оливър Туист“ – Чалз Дикенс

„Анн от Авонлий“ – Луси Монтгомъри

„Войната на таралежите“ – Братя Мормареви

„Пазителката“ – Дейвид Балдачи

„Самодива“ – Краси Зуркова

„В едно ранно утро“ – Вирджиния Бейли



„21 век. Всички най-нови стихове“ – Недялко Йорданов

„Щъркелите и планината“ – Мирослав Пенков

„Розата на Уиндзор“ – Елизабет Чадуик

„Крадецът на книги“ – Маркъс Зюсак

„Петдесет велики разказвачи“


