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Уважаеми колеги, 

 Неусетно измина още една година и отново сме в периода, в който 

няколко летни дни, вече девет години подред, събират съмишленици и 

приятели от цялата ни страна, отдадени на една голяма кауза – четенето, 

писаното слово, грамотността. И към нас заваляха въпросите – Кога ще бъде 

Конференцията за четенето? Ще има ли Конференция в тази сложна здравна 

обстановка? 

 Ще има конференция, приятели. С една съществена разлика – тази 

година тя ще се случи онлайн. Разбираме разочарованието на много от вас. 

) Но нека да бъдем мъдри и да се съсредоточим върху позитивните 

възможности, които тази нейна форма ни предоставя. Сигурни сме, че ще ги 

открием заедно. 

 Темата на Националната конференция за четенето през настоящата 

2020 година ще бъде  

СПОДЕЛЕНОТО ЧЕТЕНЕ  

 През 2020 година всички ние се озовахме в една непредвидена и тежка 

ситуация. Тя ни накара да променим начина си на работа, начина си на живот 

и дори начина си на мислене. Преосмислихме много понятия и на някои от 

тях придадохме нови измерения.  

За щастие, Книгата е понятие, което не може да бъде лесно 

преосмислено. В течение на вековете тя е променяла формата си, появявала 

се е в различни формати, била е и продължава да бъде носител на редица 

послания – духовни, емоционални, естетически. Но онова, което не може да 

бъде променяно, са нейната роля и предназначение. На Конференцията през 

настоящата година ще поговорим и ще помислим заедно за това в кои свои 

измерения четенето ни дава възможност да бъдем заедно дори тогава, 

когато това е или изглежда невъзможно. Ще поговорим по следните 

въпроси:  

 

 Споделяне на четенето и Споделяне на прочетеното; 

 Кога споделяме? 

 С кого споделяме и какво? 

 Четене и сътрудничество; 
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 Грижа чрез споделянето – например: Да споделиш „Пет приказки“ от 

Валери Петров, като ги прочетеш на глас и направиш звуков запис, за 

да може някой, който не може да вижда словото, да го чуе; 

 Ценността на споделеното; 

 Ценността на споделянето. 

 
В ролята си на Национална агенция по Програмата „Еразъм+”, на 

Национално звено за координация по дейност eTwinning, Национален 

Еврогайдънс център, Национален Европас център, Евродеск България, 

Евридика България и ECVET България, ЦРЧР обявява конкурс по темата 

„Споделеното четене“. Конкурсът е насочен към училища, детски градини, 

училищни, регионални и национални библиотеки, центрове за подкрепа на 

приобщаващото образование, както и към учени, художници, дизайнери и 

други хора на духа, за които темата е значима и които са я засегнали по един 

или друг начин в работата си, обвързана с културата и образованието, или по 

проекти от Програма „Еразъм+”, дейностите eTwinning, Европас, 

Еврогайдънс, Евродеск, Евридика, ECVET и други европейски програми и 

инициативи.  

Условия на конкурса 

Ако желаете да участвате в конкурса и съответно в онлайн 

Конференцията, изпратете ни кратко представяне на своята идея. Разкажете 

ни за добри практики, за проекти, насърчаващи четенето,  или за случаи, при 

които четенето – книгата – словото са изиграли своя незаменима роля. Не 

забравяйте да потърсите или да поставите акцент върху момента на 

споделянето. Защото ако „Писането е занимание самотно“, то четенето още 

от най-древните форми на художественото слово е занимание, което с 

радост бива споделяно – „Прочети ми“, „Помогни ми да прочета“, „Да 

почетем …“. 

Разработките си изпращайте на e-mail адрес ese@hrdc.bg . Краен срок 

за изпращане – 19 юли 2020г. 

Очакваме разработките да бъдат в обем не по-голям от 2 стандартни 

страници, в края на които да бъдат представени: пълното име на училището / 

институцията, в която кандидатът работи; възраст на обучаемите; кратко 

mailto:ese@hrdc.bg
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представяне на участника; точен адрес на институцията; актуален телефон и 

е-mail за връзка с кандидата.  

Кандидатурите са индивидуални.  

Разработки с липсващи авторски данни няма да бъдат включени в 

конкурса.  

Онлайн конференцията 

Най-добрите разработки ще дадат възможност на кандидатите да 

участват в четиридневната Национална онлайн конференция за четенето, 

която ще се състои в периода 28 – 31 юли 2020 г. Събитието ще се провежда 

в две електронни сесии на ден, всяка от които с продължителност от час и 

половина.   

Образователните институции на победителите в конкурса ще бъдат 

обявени на 23 юли 2020г. на Интернет страницата на ЦРЧР www.hrdc.bg . 

Всички кандидати ще бъдат уведомени за резултатите и по 

електронната поща, на предоставените от тях адреси за контакт. Част от 

участниците ще имат възможност да представят своите разработки по време 

на онлайн конференцията. Най-добрите текстови и снимкови материали ще 

бъдат включени и в бъдещи издания на ЦРЧР. 

Ако имате въпроси, можете да се свържете с нас: mkaraangova@hrdc.bg 

тел. 02 /915 50 24; и vyakova@hrdc.bg тел. 02 / 915 50 93. 

 

Очакваме Ви ) 

 

С уважение, 

Екипът на ЦРЧР 

 

http://www.hrdc.bg/
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