Конкурс за участие в Национална конференция
„Насърчаване на четенето“ 2022
Уважаеми колеги,
Една голяма кауза – четенето, грамотността, писаното слово, вече единадесет
поредни години, събират съмишленици и приятели от цялата ни страна. В
рамките на няколко поредни летни дни на територията на Националната
конференция „Насърчаване на четенето“ се случват незабравими срещи,
неповторими преживявания, които събират и вдъхновяват. Учители и хора на
изкуството, писатели и библиотекари, художници и почитатели на
книжовността се срещат и превръщат едно ежедневно място в пространство
на духовността.
През настоящата 2022 година отново не са малко темите, в чийто контекст
книгата и писаното слово ще съберат нашите мисли и вълнения, цялото ни
внимание.
В контекста на актуалните през настоящата 2022 година теми Новият
европейски Bauhaus и Европейската година на младежта, единадесетата
Национална конференция „Насърчаване на четенето 2022“ година, ще бъде
под наслова

Книгата като спасение
Тече вече трета година, откакто всички ние попаднахме в непредвидена и
тежка ситуация. Всеки от нас посрещна намалки предизвикателства и понесе
своите рани. Някои от тях успяхме да излекуваме, други – не. За някои от
раните на своите близки успяхме да се погрижим, за други – не. Във време, в
което вървяхме смело напред и се вглеждахме с любопитство и много мечти
в бъдещето, внезапно всички ценности бяха поставени на изпитание.
Пандемия – хиляди боледуващи хора – война – милиони страдащи семейства
– наранено детство – стотици хиляди уплашени деца.
И тогава всеки от нас потърси начин, по който да защити застрашените
ценности – да защити свободата, радостта от живота, правото на усмивка,
правото на любов, правото да съхранява и закриля живота, правото да води
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бъдещето за ръка. Всеки потърси своя път, своето спасение, своя начин да
помогне на другите.
На Конференцията през настоящата година ще поговорим и ще помислим
заедно за начина, по който Книгите – Словото – Думите – могат да дават
пристан и спасение – във всяко отношение.
Ако сте открили книга, която в определен момент ви е помогнала да се
изправите отново; думи, които са ви мотивирали да продължите; ако някъде
в писаното или изреченото слово сте открили своя път, изпратете ни разказ за
случилото се, присъединете се към срещата ни тази година.
Ще продължим разговора си и за това Какво направихме с думите? Какво
съградихме или спасихме с тях. Дали се грижим за тях, за словото, за чистотата
и оцеляването му. Дали научихме децата да откриват красотата на
българските думи. Да познават и съхраняват богатството на българското
слово, за да съграждат убедителни послания, да формулират смело идеите си
и да ги превръщат във факел.
От 2021 година в Конференцията въведохме нов модул – „Историческа
разходка сред духовните ни ценности“ – „Спомоществователите на
българското училище“. През 2021 година в този модул бяха представени две
видни възрожденски личности – Душо Хаджидеков от Пловдив и Хаджи Ненчо
Палавеев от Копривщица. Идеята ни е в следващите години този модул да
изгради панорама на българските дарители, подпомогнали създаването,
възстановяването и оцеляването на българската духовност и българското
училище. Ако искате да представите видна (възрожденска) личност от Вашия
град, изиграла значима роля за неговото духовно възвисяване, разкажете ни
за нея. Изпратете ни заедно с текста за Четенето, кратка заявка за представяне
на този човек, което бихте направили по време на Конференцията.

Конкурсът
В ролята си на Национална агенция по Програма „Еразъм+” и Програма
„Европейски корпус за солидарност“, на Национално звено за координация по
дейност eTwinning, Национален Еврогайдънс център, Национален Европас
център, Евридика България и Евродеск България, ЦРЧР обявява конкурс по
темата „Книгата като спасение“. Конкурсът е насочен към училища,
детски градини, училищни, регионални и национални библиотеки, центрове
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за подкрепа на приобщаващото образование, центрове за подкрепа на
личностното развитие, както и към учени, художници, дизайнери и други хора
на духовността, 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+”, Програма „Европейски корпус за
солидарност”, дейностите eTwinning, Европас, Еврогайдънс, Евридика.

Условия на конкурса
Ако желаете да участвате в Конференцията, кандидатствайте в нашия
конкурс. Изпратете ни кратко представяне на свое преживяване или на познат
за вас случай, при който писаното слово, конкретен текст, книга са били за
някого пристан, спасение, убежище, предизвикали са промени в личен или
социален свят, създали са ценност, за появата на която книгата –
книжовността – словото имат своята незаменима роля.
За да подадете своята кандидатура за участие в Конференцията,
очакваме да направите следните 2 стъпки:
- Да изпратите своята текстова разработка на адрес ese@hrdc.bg
Краен срок – 05 юли 2022г.; Изисквания към текста - формат doc,
docx или PDF, не по-голям от 10 МБ;
- Да попълните формуляр за кандидатстване, със същия срок – тук:
https://bit.ly/3Conf2022

Очакваме разработките да бъдат в максимален обем 2 стандартни страници,
в края на които да бъдат изписани: пълното име на институцията, където
кандидатът работи, име на клуба (ако е приложимо), възраст на обучаемите,
кратко представяне на участника, точен адрес на институцията, конкретно
посочено име на кандидата с актуален телефон и е-mail за връзка.
Ако желаете да прикачите и други материали към формуляра за
кандидатстване, изискването към тях е: презентация – PPT / PPTX /; снимки
JPG до 5 броя, обща големина на файловете – 10 МБ.
Кандидатурите са индивидуални. Представят личен опит или практики на
кандидата. Изискване за стриктно зачитане на авторските права и спазване
на правилата за интелектуална собственост.
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Разработки и други материали с липсващи авторски данни няма да бъдат
включени в конкурса.1

Конференцията
Най-добрите разработки ще дадат възможност на кандидатите да
участват в тридневната Национална конференция „Насърчаване на
четенето“ 2022, предвидена за края на месец юли.
Институциите на победителите в конкурса ще бъдат обявени до 19 юли
2022г. на Интернет страницата на ЦРЧР www.hrdc.bg, като всички кандидати
ще бъдат уведомени за своите резултати и по електронната поща. В този
момент ще бъдат съобщени и датите, и мястото на Конференцията. Найдобрите текстови и снимкови материали ще бъдат включени и в бъдещи,
посветени на темата печатни издания на Центъра за развитие на човешките
ресурси.
Ако имате въпроси, можете да се свържете с нас на –
mkaraangova@hrdc.bg тел. 02 / 915 50 24 или vyakova@hrdc.bg, тел. 02 / 915 50
93.
Очакваме Ви :)
С уважение,
Екипът на ЦРЧР

٭

٭

٭

Предоставените от участниците лични данни ще служат само за целите на конкурса и в съответствие със Закона за
защита на личните данни няма да бъдат предоставяни на трети лица. С изпращане на материалите за участие
кандидатите декларират, че приемат условията на конкурса.
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