
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Център за развитие на човешките ресурси 
София 1000, ул. Граф Игнатиев № 15, ет. 3 

тел.: +359 2 915 50 10,  факс: +359 2 915 50 49 
e-mail: hrdc@hrdc.bg,  URL: http://www.hrdc.bg 

 

Покана за конкурс за участие в Десетата национална конференция 

„Насърчаване на четенето“ 2021 

Уважаеми колеги, 

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

дни, вече десет поредни години, събират съмишленици и приятели от цялата ни страна, 

отдадени на една голяма кауза – четенето, писаното слово, грамотността. И към нас отново 

заваляха въпросите – Кога ще бъде Конференцията за четенето? Как ще се проведе тя в 

настоящата здравна обстановка – отново онлайн или е възможно на място?   

Възможно е тази година Конференцията да се случи отново на място, приятели. Това 

ще стане ясно в периода до 10 юли 2021. Но нека да бъдем мъдри и се съсредоточим върху 

позитивните възможности, които всяка от двете форми ни предоставя. През 2020г. се 

убедихме, че дори и да не се намираме на едно и също място, отново можем да бъдем 

заедно.  

Темата на Десетата Национална конференция за четенето, 2021 година, ще бъде  

Съхранените думи 

Вече повече от година и половина всички ние се намираме в непредвидена и тежка 

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

Изгубихме близки хора, изгубихме приятели, колеги. Преминахме през тежки периоди… 

Преосмислихме много понятия и на някои от тях придадохме нови измерения. И дали 

можем да си позволим да говорим вече в минало време? Човекът и целият негов свят са 

всъщност толкова крехки…   

За щастие, Словото е понятие, което не може да бъде лесно преосмислено. То 

остава, следва събитията, следва човеците и техния живот, оставя Следи по пътя. В 

течение на вековете словото е изграждало съдържанието си, променяло е формата си, 

било е съхранявано на камък, папирус, хартия, електронни носители –  било е и 

продължава да бъде пазител на духовни, научни, естетически и много други послания.  

На Конференцията през настоящата година ще поговорим и ще помислим заедно 

за истинските носители на тези послания – думите. 

Думите →  

- Съхранени и съхраняващи 

- Ранени и нараняващи 

- Сломени и несломявани 

- Тъжни и натъжаващи 

- Спасени и спасяващи 
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Да поговорим за думите. Тези, които формират смисъла. Които пресъздават 

мислите ни, съграждат и сбъдват идеи. Благодарение на които, става възможно 

четенето и едно от базовите човешки умения – четивната грамотност. 

Какво направихме с думите? Дали се грижим за тях, за словото, за чистотата 

и оцеляването му. Дали научихме децата да откриват красотата на българските 

думи. Да познават и използват богатството на българското слово, за да съграждат 

убедителни послания, да формулират смело идеите си и да ги превръщат във факел. 

Къде отидоха думи като „Грижовност“? „Алтруизъм“? „Щедрост“? Дали умеем 

да заставаме зад понятията, заложени в тях, и да ги защитаваме. Дали идващите 

поколения истински ги познават и ценят. Защо граматическият инструмент на 

компютъра подчертава думата „щедрост“, т.е. – не я разпознава. Не разпознаваме ли 

щедростта. Не я ли умеем. Защото, ако не я умеем, знаем кой е антонимът на думата 

„щедрост“ – нима само него познаваме…  

Думи като „спомоществовател“, „даскалоливница“, „кривици“? Съхранили 

аромата на времето, пазители на морални ценности. Кога за последен път 

съградихме от тези думи послание? В каква ситуация. На кого ги предадохме, за да 

продължи по-нататък. Какво съградихме или спасихме с тях. 

„За отечеството работим, байо, кажи ти моите и аз твоите кривици, па да 

се поправим и все [за]едно да вървим, ако ще бъдем хора.“   

Васил Левски 

По тази красива и деликатна материя ви каним да поговорим през настоящата 

година. 

В ролята си на Национална агенция по Програмите „Еразъм+” и „Европейски корпус 

за солидарност“, на Национално звено за координация по дейност eTwinning, Национален 

Еврогайдънс център, Национален Европас център, Евродеск България, Евридика България 

и National VET Team България, ЦРЧР обявява конкурс по темата       „Съхранените думи“. 

Конкурсът е насочен към училища, детски градини, училищни, читалищни, 

регионални и национални библиотеки, центрове за подкрепа на приобщаващото 

образование, както и към учени, художници, дизайнери и други хора на духа, за които 

словото и четенето са значими и те са ги засегнали в работата си, обвързана с културата и 

образованието, или с проекти по Програмите „Еразъм+” и ЕКС, дейностите eTwinning, 

Европас, Еврогайдънс, Евродеск, Евридика, National VET Team и други европейски 

програми и инициативи.  

Условия на конкурса 

Ако желаете да участвате в конкурса и съответно в 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 

за някого незаменима роля. Не забравяйте да потърсите или поставите акцент върху 

значимостта на думите. Разкажете ни случка, в която думите са преобърнали нечии 

намерения, сили, живот. Случка, съхранила или откроила красотата на думите. 
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Разработките си изпращайте на e-mail адрес ese@hrdc.bg. В полето Subject 

очакваме да е написано Конференция „Насърчаване на четенето“ 2021. Краен срок за 

изпращане – 17 юли 2021г.  

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 представяне на участника; точен адрес 

на институцията; актуален телефон и е-mail за връзка с кандидата.  

Кандидатурите са индивидуални. Представят личен опит или практики на 

кандидата. Изискване за стриктно зачитане на авторските права и спазване на правилата 

за интелектуална собственост.  

Разработки с липсващи авторски данни няма да бъдат включени в конкурса.  

Конференцията  

Образователните институции на победителите в конкурса ще бъдат обявени на 22 юли 

2021г. на Интернет страницата на ЦРЧР www.hrdc.bg. Най-добрите разработки ще дадат 

възможност на кандидатите да участват в Национална конференция за четенето, която ще се състои 

в последните дни на месец юли 2021 г.  

Всички кандидати ще бъдат уведомени за резултатите и по електронната поща, на 

предоставените от тях адреси за контакт. Част от участниците ще имат възможност по време на 

конференцията да представят своите разработки, под формата на 7-минутни презентации. Най-

добрите текстови и снимкови материали ще бъдат включени и в бъдещи издания на ЦРЧР.  

Ако имате въпроси, можете да се свържете с нас на: mkaraangova@hrdc.bg тел. 02 /915 50 

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

Очакваме Ви :) 

С уважение,  

Екипът на ЦРЧР 
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