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От няколко години насам детската литература почна един по-
интензивен живот. Няколко книгоиздателства вече имат специален
отдел за книги, предназначени изключително за малките читатели.
Благодарно нещо е да се работи за тоя многоброен свят от читатели,
чиито непокварени души са отворени за всичко хубаво, ново, странно,
фантастично, което да пълни и закръгля очарователния мир, в който
живеят.

За жалост, книжките, които се дават на децата, са повече
преводи, най-често лоши и тежки. Система в избора се не прави.
Преводачите и издателите се ръководят повече от илюстрациите и
кориците на книжката, която ще се превежда. На съдържанието и на
художествената стойност не се обръща внимание. Преводите се правят
от случайни хора, които не знаят добре нашия жив език и знаят лошо
оня, от който превеждат.

Пък книги от наши автори, специално писани за деца, почти
няма. Онова, което е дадено, също тъй не може да бъде много
похвалено.

„Златна книга за нашите деца“, нарисувана от Ал. Божинов, се
явява като нещо съвсем ново и първо по рода си в нашата детска
литература.

В нея са поместени отбрани стихове и народни песни, които Ал.
Божинов е илюстрирал със свойствения нему благороден хумор и с
една пленителна духовитост, като е използувал майсторски мотиви от
народните носии.

По изящното си издание това е единствената и първа книга, с
която може да се гордее нашето младо издателско дело.

 
[Излиза във в. „Развигор“, г. I, бр. 20, 21 май 1921, с. 4. Двете

книги на Ал. Божинов — „Злободневки“ и „Златна книга за нашите
деца“ — излизат почти едновременно.]
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ЗАСЛУГИ

Имате удоволствието да четете тази книга благодарение на Моята
библиотека и нейните всеотдайни помощници.

http://chitanka.info

Вие също можете да помогнете за обогатяването на Моята
библиотека. Посетете работното ателие, за да научите повече.
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