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ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ  

В ПЪРВОТО ИЗДАНИЕ НА ДЕН НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ АВТОРИ, 27 МАРТ 2023Г. 

 

Уважаеми колеги, 

Европейската комисия, с подкрепата на Националните агенции на страните членки, има 

удоволствието да обяви стартирането на нова европейска инициатива – Ден на европейските 

автори. Тя ще се проведе за първи път на 27 март 2023г. и след това ежегодно – в последния 

понеделник от месец март, за да насърчава четенето, най-вече при младите хора. 

Изграден върху голямото многообразие от различни инициативи, съществуващи в страните членки, 

този общоевропейски празник има за цел да обедини книгите и образователния сектор, стремейки 

се да свърже отново европейските хора с четенето и да им помогне да открият европейската 

литература и нейното езиково и културно многообразие. 

Денят на европейските автори би искал да открои литературата като начин за представяне пред 

младите хора на богатствата на европейската култура, както и като инструмент за индивидуално 

придобиване на умения, допринасящи за предоставянето на учещите на подходящи способи чрез 

четене да се ангажират с текущи социални и лични предизвикателства. 

На 27 март 2023г. средните училища в страните членки са поканени чрез четене на глас да 

отбележат Деня на европейските автори. 

Г-жа Мария Габриел, Европейски комисар по иновации, научни изследвания, култура, образование 

и младеж, официално ще открие тази инициатива в София, България. Г-жа Габриел ще бъде 

придружена от големия български писател г-н Георги Бърдаров, носител на Европейската награда 

за литература за 2021г., с когото ще четат пред учениците от училище в София. 

Всички средни училища в страната са поканени да се включат в тази инициатива, по някой от 

следните начини: 

 Да поканят автор или известна личност, който да чете пред тях на глас; 

 Да поканят представител на книгоиздателския сектор, който да представи различните 

професии в книгоиздаването (писател, илюстратор, преводач, редактор и т.н.), като по този 

начин разширят представата за професиите, свързани със създаването на книгата; 

 Или поне да проведат един час, по време на който да четат на глас. 

Това ще бъде една прекрасна възможност за училищата в Европейския съюз да споделят този 

момент и да го изживеят заедно. 

Как да планираме училищно събитие по темата? 

- Каним училищата да се спрат на правилния човек, който да чете по време на тяхното събитие. Не 

е наложително това да бъде писател, може да бъде актьор, известен спортист, художник 

илюстратор или др., който да чете от книга по техен избор. Могат също да намерят свой алумни 

възпитаник. Препоръчително към училищата е да открият такъв човек и да се свържат с него 

възможно най-скоро, за да бъдат сигурни, че ще бъде свободен през този ден – 27 март.   
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- Каним училищата да помислят внимателно за мястото и формẚта на своята Сесия по четене: дали 

ще се случи в библиотеката, или в класната стая или на различно място. Дали предпочитат Сесията 

да бъде за цялото училище, или на малки групи / класове? Може би учениците могат да изготвят 

списък с предпочитаните от тях гости, които биха искали да поканят, за да четат? Това са важни 

неща, които да се вземат предвид при подготовката на училищното събитие. Очакванията са да се 

проведе един вълнуващ ден, който ще насърчи учениците да засилят интереса си към книгите и да 

четат повече. 

- След провеждане на Сесията по четене, ви каним да представите направеното от вас, като 

изпратите e-mail със снимки или видео и кратко описание на събитието (около половин страница), 

на адрес EAC-DAY-OF-THE-EUROPEAN-AUTHORS@ec.europa.eu 

Училищата, които имат желание да участват, моля да направят до 06 март 2023г. своята 
регистрация  на адрес https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/DayOfEuropeanAuthorsParticipants . 
 

Повече информация за предстоящата инициатива можете да намерите тук: 

https://culture.ec.europa.eu/cultural-and-creative-sectors/books-and-publishing/day-of-european-

authors 

Уважаеми колеги, още преди 12 години България стартира значима инициатива в подкрепа на 

книгите и четенето, създавайки Националната конференция „Насърчаване на четенето“, 

проведена до момента в своите 11 издания. Нека покажем постигнатото от нас и нека направим 

това по най-добрия възможен начин.  

Нека покажем, че България заслужено е избрана за домакин на стартиращото събитие за тази 

високоблагородна европейска инициатива. 

Очакваме Ви! 

Екипът на ЦРЧР 
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