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“Агнето и Вълкът” Михаела Иванова

Умението за четене

„През последното десетилетие в Европа многократно бе призната 
значимостта на умението за четене, което от своя страна бе 
превърнато във важен елемент от сферата на образованието. 
Подобряването на компетенциите за четене беше  една от 
европейските цели, дефинирани през 2002 г. в програмата за трудова 
заетост "Образование и обучение 2010 г." (1). През месец май 2003 г. 
Съветът на министрите дефинира целта до 2010г процентът на 
15-годишните  млади хора, показващи ниски резултати в уменията за 
четене, да бъде намален до по-малко от 20 %. Тази цел не беше 
достигната: в действителност, компетенциите за четене не се развиха 
по видим начин в течение на следващото десетилетие.
Последните резултати от изследването на компетенциите за четене, 
осъществено в рамките на Международната програма за 
проследяване на постиженията на учениците, посочва, че в 
европейските страни най-малко един от петима 15-годишни ученици 
изпитва големи затруднения при четенето. Тези данни показват една 
потенциална катастрофа за европейските общества: децата, които 
напускат училище, без да притежават умението да разбират правилно 
основни текстове, силно рискуват да бъдат изключени от сферата на 
трудовата заетост, но също така, на практика, те са неспособни 
вбъдеще да развият своите умения за разбиране. 
Умението за комуникация на майчин език е една от осемте ключови 
компетенции, дефинирани от Съвета и от Европейския парламент, 
като същностни за хората, живеещи в едно общество на знанието. 
Съветът на Европа насърчи Страните членки да постигнат 
чувствително намаляване на неграмотността при младите хора 
(Съвет на Европейския съюз, 2008г.) и през ноември 2008 година 
Страните членки бяха поканени да съсредоточат своето 
сътрудничество върху подобряването на уменията за четене и 
писане. Що се отнася до бъдещото десетилетие, през май 2009 година 
Съветът прие нова стратегическа рамка за европейско 
сътрудничество в сферата на образованието и обучението, която 
трябва да се осъществи до 2020 година. Тази рамка дефинира нови 
цели в сферата на четенето, математиката и науката и предвижда до 
2020 г. да се намали поне до 15 % броят на учениците, показващи 
слаби резултати. Тази цел ще бъде голямо предизвикателство за 
образователните системи на всички европейски страни.

Преподаването на четене в 
Европа: контекст, политика 
и практика. Европейската 
комисия ще подкрепи 
държавите членки в 
стремежа им за  постигане на 
тези цели. В рамките на 
стратегията, насочена към 
подобряване нивото на 
компетенциите за четене, 
Европейската комисия 
създаде експертна група на 
високо равнище, съставена 
от 11 независими експерти, 
ангажирани със задачата да 
анализират наличните данни 
в тази област и да определят 
най-ефикасните политики на 
въздействие.
На тази група бе поставена 
задачата да представи своите 
предложения към средата на 
2012 година.
В контекста на европейските 
цели в сферата на уменията за 
четене и с цел да подсигури на 
групата на високо равнище 
подходящата информация, Европейската комисия поиска от 
мрежата Евридика да проведе сравнителен анализ на факторите, 
които силно влияят върху придобиването на умения за четене. 
Представеният доклад открои политиките и практиките, които в 
най-висока степен дават гаранция учениците да се превърнат в 
компетентни и мотивирани читатели.
Аз съм убедена, че този доклад ще изгради една солидна сравнителна 
основа, която ще позволи на лицата, отговорни за взимането на 
решения, на преподавателите и широката общественост да 
предприемат конкретни стъпки за подобряване на уменията за 
четене и да насърчи изграждането на вкус към четенето в цяла 
Европа.“
        
                                                                                                         Андрула Василиу
Комисар по въпросите на образованието, културата, 
многоезичието и младежта
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ПОСЛАНИЯ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА Модул „Насърчаване на четенето чрез приказката”
водещ: Евгения Цветанова, Директор на ЦДГ „Братя Грим”, Шумен

  

■ Книгата е вълшебница.

■ Тя е ключ към знанието.

■ Книгата ще направи човека
   господар на Вселената.

■ Добрата книга е МИР.

■ Без книгата в света е тъмно,
   а човешкият ум е беден!

ИДЕИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ В 
КОНФЕРЕНЦИЯТА ЗА НАСЪРЧВАНЕ НА УМЕНИЯТА ЗА 

ЧЕТЕНЕЮ И НА ПРИВЪРЗАНОСТТА КЪМ КНИГАТА

Идеи за библиотеката

• Подарък - читателска карта на първокласниците;
• Театрално четене на приказки в специална стая за приказки;
• Деца четат на деца;
• Пътуваща / гостуваща библиотека;
• Екскурзия в библиотеката;
• Всеки клас от 9 до 12 да бъде абониран в Регионалната
библиотека безплатно;
• Дарителски акции;
• Инициатива “Библиотекар за един ден”;
• Литературна нощ;
• Преписване на книги;
• Създаване на тематични стаи – приказна, фантастична и други;
• Игри или състезания с въпроси на тема  
„Моят любим литературен герой” и др.;
• Лятна работа в библиотеките – творчески работилници,
нощи на четенето;
• Съвместни инициативи за привличане на децата към четенето;
• Инициатива “Ден на библиотеката”;
• Декларация на детето, участник в програмата за лятно четене 
като доброволец – Приложение 1;
• Създаване на летни програми за четене на децата – 
Приложение 2;
• Възпитаване на уважение към книгата у децата– Използване на 
нестандартни методи като ролеви игри и като послания, 
поставени в книгите – Приложение 3.
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Идеи за училището и детската градина

• Да се създадат библиотеки във всяко училище и детска градина;
• Учениците да даряват своите прочетени книги на училищната 
библиотека;
• Изработване на книжка с илюстрации по различни теми – 
Моето семейство, Моят свят…;
• Постери „Моите любими книги”;
• Литературни разходки;
• Приказка на два езика;
• Учениците, които имат братчета и сестричета в детската 
градина, да ги водят в училище, където да разказват на 
малчуганите по нещо интересно, свързано с книгата и четенето;
• Довършване на приказка;
• Драматизация на приказка;
• Викторини, състезателни игри, конкурси;
• Подаряване на книга на приятел;
• Всяко дете да носи прочетена от него книга и да я представя 
пред другарчетата си;
• “Семейна сцена” – театрален етюд по християнска легенда;
• Да се разглеждат приказки от автори, чиито имена следват 
азбуката.

Идеи за родителите и детето

• Драматизации на любими книги с участието на децата и с 
помощта на родителите;
• Инициативи “Мамо, прочети ми книжка”;
• Рисуват заедно рисунка и илюстрация към приказка;
• Семейството да си създава приказки, като всеки член пише 
своята част, а завършените приказки се представят на 
читателски срещи в края на срока или учебната година;
• Родителите да разказват как са чели през детството си и да 
създават модели на контактуване с книгата;

 
 
  

• Посещение на книжарници, съобразяване с интересите на 
детето;
• Рисуване на епизоди от различни приказки;
• Семейна игра на думи;
• Лично ученическо творчество – рисунки, стихове, есета, 
разкази – по теми, засегнати в книгите;
• Лятна читателска академия през лятната ваканция;
• Съвместни работилници – коледни, великденски, мартенски;
• Съвместни състезания и игри;
• Детската градина да гостува в училище и да има приемственост 
– например:
• Празник на буквите; 
• Предаване на прочетена книга между ученици в класа и в 
детската градина;
• Ученици представят Литературни разходки пред деца от 
детската градина.

Модул „Поощряване на четенето в многоезична среда” - проф. 
д-р Урс Майер, Университет Фрайбург, Швейцария 

  
Полезни линкове  - Приложение 4

- http://www.sncweb.ch/
- http://www.swissworld.org/en - Your gateway to Switzerland, Federal depart-
ment of Foreign A�airs
- http://www.ch-go.ch/ - Swiss Competence Centre for Exchange and Mobility of 
the ch Foundation for federal co-operation
- http://www.4xl.ch/ - 4xL (leger, lire, leggere, lesen)
- http://www.sikjm.ch/d/ - Schweizerische Institut für Kinder
- http://www.ibby.org/ - International Board on Books for Young People (IBBY)
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“Вълкът и седемте козлета” Илинда Цветомирова

 

ДЕКЛАРАЦИЯ НА ДЕТЕТО, 
УЧАСТНИК КАТО ДОБРОВОЛЕЦ 

В ПРОГРАМАТА ЗА ЛЯТНО ЧЕТЕНЕ 

Декларирам, че желая да помагам на библиотеката  
през това лято /2012г./

Желанията ми са следните:
• Да помагам при записването на читателите;

• Да събирам дарения от местни бизнес-организации  
 за библиотеката;

• Да помагам на библиотекаря в часовете на приказката;

• Да нося съобщения за книги на обществени места;

• Да помагам за украса на стаята или с ръчен труд   
 да изработвам материали за библиотечните прояви;

• Да помагам при организиране на тържества    
 в библиотеката;

• Да участвам в работилници и творчески лаборатории  
 с други деца, използвайки уменията си.

Име: .........................................................................................................

Адрес:  .......................................... Телефон: .........................................

Родител: ................................  Доброволец: .........................................

“Дядо вади ряпа” Денислав Ивов
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“Ежко Бежко и Кума Лиса” Валентина Валентинова

“Житената питка” Теодора Бориславова

ЛЯТНА ПРОГРАМА ЗА ЧЕТЕНЕ НА ДЕЦАТА

Цели на програмата:
- Да мотивира децата да четат;

- Да насърчи позитивното отношение към 
четенето и книгите;

- Да развива читателските умения;

- Да насърчи  ползването на библиотеката;

- Да привлече нови ползватели на 
библиотеките;

- Да рекламира библиотечните документи сред 
обществеността;

- Да стимулира сътрудничеството между 
агенциите, отговорни за четенето на децата;

- Да разпространява добрия опит.

Превод от английски език по материали от Щатската библиотека в Денвър, 
Колорадо. Предоставени на Стефка Илиева, методист в Народна 
библиотека ”Иван Вазов” Пловдив от посещението й в щата Колорадо, 
21.02-28.02.2007 г.
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ЗАЩО ЧЕТЕНЕТО Е ВАЖНО ?

Колкото повече четеш, толкова повече ще знаеш. Колкото повече знаеш, толкова 
повече места ще посетиш.

Четенето е велик навик, който истински може да промени твоя живот.
Четенето е фундаментална функция в днешното общество.
Четенето е жизнено важно умение за намиране на добра работа.
Четенето е важно, защото то развива нашия ум.
Защо четенето е важно? То е както да откриваш нови неща.  
Книгите, списанията и дори Интернет са велики инструменти, 
които изискват способност да четеш и да разбираш какво четеш.

Човек, който знае да чете може да се самообучава във всяка област, която го 
интересува. Ние живеем в свят, който е пълен с информация, но четенето е 
основния начин да вземеш предимство в този свят.
Четенето развива въображението. Компютрите и игрите заемат своето място, 
но те са повече като развлечение. Развлечението обаче не е толкова обвързано с 
мисленето. Посредством четенето човек може да отиде навсякъде по света, та дори 
и извън него. Той може да бъде крал, принцеса, авантюрист и какво ли още не.
Хората, които не четат, никога няма да изпитат тази радост по същия начин.
Четенето развива креативността у човека.Когато четем на деца, трябва да спрем 
и да ги попитаме какво ще се случи според тях. Нека помислят върху историята. 
Когато приключим, можем да ги попитаме дали може да се случи нещо по-добро. 
Ако те наистина харесват историята, мотивирайте ги да нарисуват нещо, или пък да 
променят историята, но да запазят героите. Четенето е фундаментално в развитието 
на самочувствието на човек. Хората, които не четат, често имат ниско самочувствие 
и изпитват слаба увереност в своите способности. Те мислят, че светът е срещу тях. 
Те се чувстват изолирани и проблемите ги заливат.

Защо четенето е важно?
Нека продължим.

Четенето помага да разширим речника си. Четейки нови думи, ние ги запаметяваме, 
за да ги използваме по-късно. Гледайки как думите могат да бъдат използвани в 
различен контекст, ние имаме по-добро разбиране за използването на думите и 
определенията, отколкото голите факти в речниците.
Има стара поговорка, която казва, че „химикалката е по-мощна от стрелата”.
Записаните идеи могат да променят съдбата на човека и обществото към по-добро, 
но пък и към по-лошо.
Ние трябва да се научим да използваме добрите идеи, както и да разобличаваме 
лошите идеи, преди те да са донесли разрушения.
Накрая – защо четенето е важно?
Четенето е важно, защото думите – изказани или написани, са градивните единици 
на нашия живот. Точно сега вие сте резултат от думи, които сте чули, прочели и 
повярвали. Какъв ще бъдете вбъдеще, ще зависи от думите, на които сте повярвали.
Хората, семействата, приятелствата, дори нациите са построени от думи. Помислете 
за това!

Три причини, поради които хората искат да четат,  според Джонатан Козол:
1.Да четат Библията.
2.Да четат книги и списания.
3.Да помагат на своите деца.

Четенето е жизнено важно!

Въпросите, които трябва да си 
зададем, са: Защо чета тази книга - 
заради някаква цел, или за удоволствие? 
Какво искам да знам, след като прочета 
книгата?

СТРАТЕГИЯ 2
Да знаем колко задълбочено да четем.
- Когато имаме необходимост от 
общо познание за темата, ние можем 
да прочетем бегло текста. Четем 
заглавията, въведенията и заключенията 
на отделните глави или части.
- Когато имаме нужда от умерена 
информация, ние внимателно 
разглеждаме текста. Тук четем 
въведенията и заключенията на 
отделните глави или части в детайли. 
Избираме ключови думи и концепции. 
Обръщаме внимание на диаграми, 
чертежи и снимки.
- Когато се нуждаем от детайлни знания, 
си заслужава да изучим текста.

СТРАТЕГИЯ 3
Активно четене.
- Когато четем документ в детайли, от 
полза би ни било да обърнем внимание 
на съществената част, да подчертаем и 
анонсираме прочетеното.Това помага за  
запаметяването, а също така ни помага 
по-късно да преговорим прочетеното.

СТРАТЕГИЯ 4
Как да четем различни видове 
материали?

Четене на списания 
Най-ефективният начин за четене и 
получаване на информация от списания 
е да прочетем съдържанието на същото 
и да изберем най-интересните за нас 
статии.Ако намираме текста за полезен, 
може да го изрежем и да го поставим 
в папка, след което да запълваме 
папката с допълнителна информация по 
дадената тема.

Четене на вестници
Вестниците обикновено са подредени в 
раздели. Ако вие честочетете вестници, 
се научавате бързо кой раздел е полезен 
и кой може да прескочите.
Четене на индивидуални /характерни/
статии

Новинарски статии
Тук най-важната информация се 
предоставя за първи път. Новинарските 
статии са предназначени да обяснят 
първо ключови точки, и след това да 
дадат повече детайли или подробности, 
за да стане текстът по-ясен и интересен.

Статии, отразяващи лично мнение
Представят лично мнение, позиция, 
възглед, гледна точка.Тук най-
важната информация се съдържа във 
въведението и заключението, като в 
средата на статията има подкрепящи 
аргументи.

Статии на специална тема
Те са написани, за да осигурят 
забавление или да дадат предистория 
по определена тема. Обикновено най-

СТРАТЕГИИ ЗА ЧЕТЕНЕ

Да четем компетентно!
Да четем интелигентно!
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ИЗЯВИ НА УЧИЛИЩНАТА БИБЛИОТЕКА
АНКЕТА МЕЖДУ УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ НА ТЕМА 

”МОЯТА ЛЮБИМА КНИГА”

ДАРИТЕЛСКА АКЦИЯ
„ПОДАРИ ЛЮБИМА КНИГА НА БИБЛИОТЕКАТА”

ПО ПОВОД 170 ГОДИНИ ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА УЧИЛИЩЕТО

ДАРИТЕЛСКА АКЦИЯ
„ПОДАРИ КНИГА НА УЧИЛИЩНАТА БИБЛИОТЕКА, ПОДАРИ РАДОСТ НА

 СВОИТЕ ПРИЯТЕЛИ”

Библиотеката при СОУ „Димитър Благоев”, град Свищов, разполага с обширна заемна, 
читалня и книгохранилище от 84 кв.м.
Книжният фонд на библиотеката е над 15000 тома – художествена, справочна, 
учебна литература, информационни материали за Европейския съюз. Оформен е мини 
информационен документационен кът за европейските институции, европейските 
програми и инициативи.
Получават се броевете на над 20 периодични издания.
Училищната библиотека разполага с 5 компютъра, Интернет връзка и принтер.
През 2011 година са използвани 7460 библиотечни материала, от които 7295 книги и 
156 други издания. От тях 7041 са на български език, а 419 са предимно на английски 
език. 
Постоянните читатели-ученици, взели книги за дома през 2011 година са 620.
От месец януари до месец юни 2012 година има 460 нови читатели.

И З В О Д И :
Училищната библиотека се ползва редовно от учениците.
С най-голям интерес и по свое желание ползват библиотеката учениците от І – ІV 
клас. Учениците от V-ХІІ клас ползват библиотеката предимно по препоръка на 
учителите за задължителните книги, свързани с учебния материал по предметите.
С въвеждането на проектния модел на работа, учениците използват библиотеката 
за подготовка на своите проекти. Компютрите се използват за справочна 
информация, както и от ученици, които не разполагат с компютър и интернет 
връзка вкъщи.

ПРАКТИКИ 
В СОУ „ДИМИТЪР БЛАГОЕВ”

ГРАД СВИЩОВ

УЧИЛИЩНА БИБЛИОТЕКА - ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

ИЗЛОЖБА
„...И НИЙ СМЕ ДАЛИ  НЕЩО НА СВЕТЪТ И НА ВСИ СЛОВЕНЕ КНИГА ДА ЧЕТЪТ”...

ИЗЛОЖБА
ЛЮБИМИ БЪЛГАРСКИ ПИСАТЕЛИ И ПОЕТИ

ИЗЛОЖБА НА РИСУНКИ НА ТЕМА
„МОЯТ ЛЮБИМ ГЕРОЙ ОТ ПРИКАЗКИТЕ”

ИЗЯВИ
По повод седмицата на детската книга и изкуствата за деца, както 

и по повод  2 април - международния ден на детската книга
• Презентация „Любими детски писатели”
•  Четене на приказки
• Беседа върху посланието на мексиканския писател Франсиско Хинохоса 

до всички деца по света
• Разговор на тема „Моята любима книга”
• Среща-разговор с писатели от град Свищов
• Посещение на библиотеката при ПБНЧ ”Еленка и Кирил Д. Аврамови-
1856”-разглеждане на старопечатни книги
-Драматизация на „Пъдарят” от Елин Пелин и участие в Общинския 
преглед на ученическите театри „Малкият принц”-град Свищов
-Маратон на четенето на вълшебни приказки
-Запознаване с основното подреждане на различните каталози в 
библиотеката и подреждане на библиотечния фонд

ДРУГИ ИЗЯВИ
- „Животните в гората”-четене на приказки в библиотеката
- На гости в „Свети Николското училище”.Запознаване с „Рибния   
 буквар” на Д-р Петър Берон”
- „Приказки от стари времена” - четене на приказки в Етнографския  
 център „Живо наследство”
- „Земята и ние” - четене в библиотеката
- „Легенди и предания за България и нейните митични герои” - четене  
 в библиотеката

УЧАСТИЕ В ПРОЕКТИ
Библиотеката участва и спечели проекти в обявените от Министерството на 
културата сесии по Програма „Българските библиотеки – съвременни центрове за 
четене и информираност”.
Спечелени и реализирани са 3 проекта:
Закупени бяха общо 836 книги, енциклопедии и други информационни източници.
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интересното е в основната част на текста.
Ако вие знаете какво искате да научите 
от статията и разпознаете нейния тип, 
вие може да подберете информация от 
нея бързо и ефективно.

СТРАТЕГИЯ 5
Използване на речници, когато 
четем техническа литература.

Ако четете голяма по обем сложна 
техническа литература, е полезно да 
копирате или да комплектувате речник. 
Поддържайте го до вас, докато четете. 
Вероятно ще бъде полезно да записвате 
ключови концепции със свои думи, 
както и да се обръщате към тях, когато е 
необходимо.

СТРАТЕГИЯ 6
Говорете за своя опит. 

Разкажете за любимите си книги, 
покажете ги. Споделете как са ви 
помогнали в живота.Бъдете искрени.

СТРАТЕГИЯ 7
Променяйте обстановката на 
четене според темата на изявата. 

Използвайте музеите, галериите, 
читалищата, откритите пространства.

СТРАТЕГИЯ 8
Когато говорите за книгите, говорете 
красиво и позитивно. Изказаните от 
вас думи имат мощна енергия, която 
въздейства силно върху децата.

• 
• 
• 

• 

• 

• 

Да знаем какво искаме да знаем.
Да знаем колко задълбочено да четем.
Да използваме техники за активно 

четене, да избираме ключови позиции и 
да ги запазим в съзнанието си.

Да използваме съдържанието при 
четене на списания и вестници, както и 
да изрязваме и съхраняваме полезната 
информация.

Да се научим как да подбираме 
информация от различни видове 
статии.

Да се научим да създаваме 
свое собствено съдържание за 
преразглеждане на материала.

• Да използваме азбучен указател, 
съдържание, речници, за да ни помогнат 
да усвояваме техническата информация.
• Да говорим за своя опит и ползата от 
четенето на книги в живота ни
• Да съобразяваме обстановката 
на четене с темата на изявата, с 
цел създаване на близка среда и 
взаимовръзка между написаното в 
книгата и мястото на четене.
• Да говорим красиво и позитивно за 
книгите.

КЛЮЧОВИ ПОЗИЦИИ
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ЧЕТЕНЕ НА  ОТКРИТО
„ПРОМЕ НИ  НА  КЛИМАТА”

РИСУНКИ  НА  ТАПЕТ
„ЖИВОТНИТЕ  В ГО РАТА”
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„ПРИКАЗКИ  ОТ СТАРИ  ВРЕМЕНА”
ЧЕТЕНЕ В УЧИЛИЩНИЯ

ЕТНОГРАФСКИ  МУЗЕЙ

„ЗЕМЯТА И НИЕ”
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„ЛЕГЕНДИ И ПРЕДАНИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ
И НЕЙНИ ТЕ МИТИЧНИ ГЕРОИ” „ПРИКАЗКИ ЗА ЖИВОТНИТЕ В ГОРАТА”
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ЗА ПОЗНАВАН Е НА  ДЕ ЦАТА   
ОТ ГРУПАТА ЗА РЕСУРСНО ОБУЧЕНИ Е

НА  ГОСТИ В СВЕТИ НИКОЛСКОТО  
УЧИЛИЩЕ
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Е
CBLA - СТЕПЕН НА ЧЕТИВНА ГРАМОТНОСТ ЗА ПЪРВИ КЛАС

До края на първи клас, учениците трябва да използват тези стратегии за четене, за да 
получат първо ниво на четивна грамотност. Тези стратегии ще ги подготвят за четене 
на текстови и описателен материал след първи клас. Това са показатели, според които 
ще се измерва нивото на четивна грамотност във всеки клас. Това не е подробен списък 
на необходимите умения за четене.

Фонетична осъзнатост:
Това е способността да се забелязват обектите, да се разсъждава върху тях и да се 
работи върху отделните звуци.

1. Да се използва началото на думите и да се съставят нови думи, които са 
производни на тях.
2. Да се чуват и идентифицират началните, средните и заключителните звуци в 
дадена дума.
3. Да се осъзнават приликите в звуците и римите в поредица от думи.
4. Разпознаване на алитерация.
Фонетика: Взаимодействие между написания текст и индивидуалните 
звуци/фонеми/ на разговорния език.
1. Прилагат се знанията за писмено-звукови взаимодействия, включително на 
съгласни, съзвучни съставни думи, общи краткосрочни и дългосрочни модели на 
гласните за декодиране на думи.
2. Демонстрира се четене на  300-500 думи- едносричкови и двусричкови.
Владеене на текст: Способността да се четат думи в свързан текст и  достатъчно 
бързо да се разбира прочетенето.
3. Прочитане на глас на материали в часа, като учителят се грижи за правилната 
фразировка, интонация и пунктуация.

Речник: Думите, които трябва да знаем, за да комуникираме ефективно.
а/ Използване на  структурата на изреченията и предишните познания, за да се 
разбира значението на думите. 
б/ Разбиране и съставяне на специфичен речник към съдържанието.
Разбиране: Да се търси смисълът на писаното слово.
а/ Използвайте ефективно набор от стратегии при слушане и четене за разбиране 
смисъла на текста.
б/ Активиране на натрупаните знания.
в/ Задаване на въпроси.
г/ Преразказване, обобщаване и синтезиране на важна информация. 
д/ Създаване на въображаеми образи на места, герои и събития.
е/ Да се правят умозаключения.
ж/ Използване на различни стратегии, за да могат учениците да разбират текста.
з/ Четене, разбиране и слушане на различни жанрове: повествователен и 
обяснителен текст.
и/ Преразказване на текст с помощта на описание на герои, обстановка и поредица 
от събития.
й/ Учениците да преразказват обяснителен текст с помощта на основната идея и 
някои поддържащи детайли.
к/ Съставяне на устен и писмен отговор на това, което е прочетено.
л/ Да се прави връзка между информацията и събитията в текста в реални 
житейски ситуации.

По материали от Нанси Болт, зам. министър в Министерство на образованието на щата 
Колорадо до 2009, партньор на отдел Методичен на Народна библиотека „Иван Вазов” Пловдив 
по проект Американско-български библиотечен обмен ABLE
http://www.cde.state.co.us/coloradoliteracy/cbla/index.asp

“Косе Босе и Кума лиса” Симона Атанасова
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CBLA - СТЕПЕН НА ЧЕТИВНА ГРАМОТНОСТ ЗА ВТОРИ КЛАС

Фонетична осъзнатост на учениците:
Това е способността да се забелязват обектите, да се разсъждава върху тях и да се 
работи върху отделните звуци в произнесените думи.

1. Да използват знанието, да се смесват, разделят и управляват фонеми в една или 
повече думи.
2. Да определят окончанията на думите.
3. Разпознаване на алитерация.
Фонетика: Взаимодействие между написания текст и индивидуалните 
звуци(фонеми) на разговорния език.
1. Признават и използват знанията на писмено-звуковите отношения, включително 
двугласните, общите модели на гласните, и общите окончания на думите за 
декодиране на непознати думи. 
2. Демонстрира се четене на  1000 думи,вкл. многосричкови думи.
Владеене на текст: Способността да се четат думи в свързан текст и  достатъчно 
бързо да се разбира прочетеното.
3. Прочитане на глас на материали в часа, като учителят се грижи за правилната 
фразировка, интонация и пунктуация.

Речник: Думите, които трябва да знаем, за да комуникираме ефективно.
а/ Използване на  структурата на изреченията и предишните познания, за да се 
разбира значението на думите. 
б/ Разбиране и съставяне на специфичен речник към съдържанието.
Разбиране: Да се търси смисъла на писаното слово.
а/ Активиране на натрупаните знания.
б/ Определяне важността на информацията.
в/ Задаване на въпроси.
г/ Преразказване, обобщаване и синтезиране на важна информация. 
д/ Създаване на въображаеми образи на места, герои и събития.
е/ Да се правят умозаключения.
ж/ Използване на различни стратегии, за да могат учениците да разбират текста.
з/ Четене, разбиране и слушане на различни жанрове: повествователен и 
обяснителен текст.
и/ Преразказване на текст с помощта на описание на герои, обстановка и поредица 
от събития.
й/ Учениците да преразказват обяснителен текст с помощта на основната идея и 
някои поддържащи детайли.
к/ Съставяне на устен и писмен отговор на това, което е прочетено.
л/ Да се прави връзка между информацията и събитията в текста в реални житейски 
ситуации.
м/ Да се търси целта на четенето.
н/ Да се интерпретира информацията чрез диаграми, чертежи и графики.
о/ Да се чете и да се изпълняват кратки указания.

По материали от Нанси Болт, зам. министър в Министерство на образованието на щата Колорадо до 
2009, партньор на отдел Методичен на Народна библиотека „Иван Вазов” Пловдив по проект 
Американско-български библиотечен обмен ABLE
http://www.cde.state.co.us/coloradoliteracy/cbla/index.asp “Лисицата и гарванът” Никол Стефанова
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CBLA – СТЕПЕН НА ЧЕТИВНА ГРАМОТНОСТ ЗА ТРЕТИ КЛАС
Фонетична осъзнатост:
Това е способността да се забелязват обектите, да се разсъждава върху тях и да се 
работи върху отделните звуци в произнесените думи.

1. Прилагат се знанията за връзките между писмено слово и звуковете за декодиране 
на думите, за да се разбира свързан текст.
2. Прилагат се знанията за сричките и правописните модели за декодиране на думите, 
за да се разбира свързан текст.
Фонетика: Взаимодействие между написания текст и индивидуалните звуци/фонеми/ 
на разговорния език.
1. Демонстрира се четене на глас чрез прилагане на фразировка, интонация и 
пунктуация.
2. Регулирайте темпото на четене, за да се постигне целта, стила и трудността на 
текста.

Речник: Думите, които трябва да знаем, за да комуникираме ефективно.
а/ Да се разбира същността на текста. 
б/ Разбиране и съставяне на специфичен речник към съдържанието.
в/ Използване на различни стратегии.
г/ Да се използват различни ресурси.
д/ Да се разпознават префиксите и суфиксите-общите представки, наставки и корени 
в мултисричковите думи.
Разбиране: Да се търси смисъла на писаното слово.
а/ Да се използват различни стратегии, когато се търси смисъла на текста.
б/ Преразказване, обобщаване и синтезиране на важна информация.
в/ Добавяне на информация и търсене на връзка с прочетеното. 
г/ Активиране на предишните знания.
д/ Определяне на важността на информацията.
е/ Задаване на въпроси.
ж/ Създаване на въображаеми образи.
з/ Да се правят умозаключения.
и/ Използване на различни стратегии, за да могат учениците да разбират текста.
й/ Четене, разбиране и слушане на различни жанрове: повествователен и 
обяснителен текст.
к/ Преразказване на текст с помощта на описание на герои, обстановка и поредица от 
събития.
л/ Учениците да преразказват обяснителен текст с помощта на основната идея и 
някои поддържащи детайли.
м/ Съставяне на устен и писмен отговор  на това, което е прочетено.
н/ Да се прави връзка между информацията и събитията в текста с реални житейски 
ситуации.
о/ Да се търси целта на четенето.
п/ Да се интерпретира информацията чрез диаграми, чертежи и графики.
р/ Да се чете и да се изпълняват кратки указания.
с/ Да се обобщават текстовите пасажи.
т/ Да се разбират литературните елементи.
у/ Да се сравнява един текст с друг.

По материали от Нанси Болт, зам. министър в Министерство на образованието на щата Колорадо до 2009, 
партньор на отдел Методичен на Народна библиотека „Иван Вазов” Пловдив по проект ABLE
http://www.cde.state.co.us/coloradoliteracy/cbla/index.asp“Пепеляшка” Ева Гришченко

“Най-хубавите ръце” Ева Гришченко
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“Отишла баба за дрехи” Александър Любенов

CBLA – СТЕПЕН НА ЧЕТИВНА ГРАМОТНОСТ ЗА ЧЕТВЪРТИ КЛАС 
Стандарт 1.  Учениците четат и разбират съдържанието на различни материали.
Оценка на целите:
1. Да използват пълен набор от стратегии за разбиране на различни типове текст, като 
отраслова литература, стихове, поеми и разкази(преглеждане и самостоятелно 
наблюдение).

2. Да обобщават дълги текстови пасажи.
3. Да разграничават основната идея от поддържащите детайли.
4. Да се правят умозаключения чрез контекстуални връзки.
5. Да се разбира последователността в повествованието.
6. Да се определя целта на четенето.
7. Да се използва по-тъмен шрифт, курсив, заглавия, подзаглавия, цитати, 
подчертаването на думи, за да се разбере текста.
8.Да се използват уменията за разпознаване на думи и ресурси (например: звучене, 
контекстови връзки, връзки между изображенията, корени, представки, наставки на 
думи).

Стандарт 4. Учениците прилагат  умения да мислят в процеса на четене, писане, 
говорене, слушане и наблюдение. Оценка на целите:
1. Да определят идеята на автора.
2. Да използват четенето за определяне и решаване на проблеми.
3. Да се разграничава факта от мнението.
4. Да се правят предположения и умозаключения относно сюжета.
5. Да се идентифицира последователността в  обяснителен текст.
6. Да се разпознава гледната точка на автора.

Стандарт 5. Учащите четат, за да локализират, селектират и използват релевантна 
информация от различни медии, справки и източници. Оценка на целите:
1. Използване на организационни характеристики на текст за принтиране (например: 
номерация на страници, азбучно подреждане, изработване на речник, номерация на 
разделите, изработване на таблица на съдържанието, индексиране, слагане на надписи 
за локализиране на информацията).
2. Разпознаване на организационните характеристики от електронна информация 
(например: менюта, търсене по ключови думи и икони), за локализиране на 
информацията.
3. Да се правят бележки под линия, да се уточняват основните идеи в източниците.
4. Да се взема информация от списък на източници.
5. Да се избират подходящи определения от речника или речниците и други 
източници.

Стандарт 6. Учащите четат и разпознават литературата като описание на опита на 
човечеството. Оценка на целите:
1. Да се чете и отговаря на различни жанрове (например: народни приказки, легенди, 
митове, фантастика, стихове и поеми и отраслова литература).
2. Да се идентифицират нагласата , характерите, проблемите и решението.
3. Да използват новия речник от думи в друг контекст.
4. Да се чете и гледа на литературата като на начин за изследване на приликите и 
разликите между историята и начините, по които тя е написана  и отразява 
етническия произход и културата на автора.

По материали от Нанси Болт, зам. министър в Министерство на образованието на щата Колорадо до 2009, 
партньор на отдел Методичен на Народна библиотека „Иван Вазов” Пловдив по проект ABLE
http://www.cde.state.co.us/coloradoliteracy/cbla/index.asp
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“Таралеж и заек” Мария Руменова

“Работният Кос” Исабел Иванова

CBLA – СТЕПЕН НА ЧЕТИВНА ГРАМОТНОСТ ЗА ПЕТИ КЛАС
Стандарт 1. Учениците четат и разбират съдържанието на разнообразни материали.
Оценка на целите:
1. Да сравняват различни текстове, със сходни теми и идеи.
2. Да обобщават художествена и отраслова литература (например: дълги разкази, 
историческа, приключенска литература, нормативни документи и информация).
3. Да намират и перифразират ключови идеи и поддържащите детайли в 
художествената и отрасловата литература.
4. Да се правят умозаключения чрез контекстуални връзки.
5. Да се разбира последователността в повествованието на художествена и 
отраслова литература.
6. Да се намира и отбелязва различната по признак информация в текста 
(например: каузи и ефекти, електронна номерация, подреждане по дати).
7. Да се  идентифицира смисъла на непознати думи с помощта на уменията за 
разпознаване на думи и контекст.

Стандарт 4. Учениците прилагат  умения да мислят в процеса на четене, писане, 
говорене, слушане и наблюдение. Оценка на целите:
1. Да определят идеята на автора.
2. Да използват четенето за определяне и решаване на проблеми и отговори на 
въпроси.
3. Да се разграничава фактът от мнението.
4. Да се правят предположения и умозаключения относно сюжета.
5. Да се разпознава гледната точка на автора.

Стандарт 5. Учащите четат, за да локализират, селектират и използват релевантна 
информация от различни медии, справки и източници. Оценка на целите:
1. Използване на организационни характеристики на текст за принтиране 
(например: номерация на страници, азбучно подреждане, изработване на речник, 
номерация на разделите, изработване на таблица на съдържанието, индексиране, 
слагане на надписи за локализиране на информацията).
2. Разпознаване на организационните характеристики от електронна информация 
(например: менюта, търсене по ключови думи и икони) за локализиране на 
информацията.
3. Да се  обобщава и организира информацията по теми и от различни източници 
(например:използване на  графичен органайзер, диаграми, бележки под линия, 
линия на времето, знания как се цитира от източници в интернет и медии)
4. Да се избира информация за поддържащите идеи.
5. Да се откриват идеи, изображения или друга информация в библиографиите, в 
страници с цитирана литература и други текстови характеристики като скоби, 
бележки отгоре и отдолу на текста.

Стандарт 6. Учащите четат и разпознават литературата като описание на опита на 
човечеството. Оценка на целите:
1. Да се чете и отговаря на различни жанрове и разнообразни места, хора и събития 
(например: романи, поезия, кратки разкази, отраслова литература и пиеси).
2. Да се идентифицират героите, обстановката , характерите, проблемите, 
конфликтите, действието, събитията, твърденията, литературните теми.
3. Да се познават литературните техники и терминология(например: използване на 
метафоричен език) и да се разбира текста.
4. Да се чете и гледа на литературата като начин за изследване на приликите и 
разликите между историята и начините, по които тя е написана  и отразяване на 
етническия произход и културата на автора.

По материали от Нанси Болт, зам. министър в Министерство на образованието на щата Колорадо до 
2009, партньор на отдел Методичен на Народна библиотека „Иван Вазов” Пловдив по проект ABLE
http://www.cde.state.co.us/coloradoliteracy/cbla/index.asp
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“Цар Цървулан” Иван Димитров

“Хитър Петър” Деляна ХристоваСТАНДАРТ ЗА ЧЕТИВНА ГРАМОТНОСТ ЗА УЧЕНИЦИ ОТ 6 КЛАС
Стандарт 1. Учениците четат и разбират съдържанието на различни документи.
Оценка на целите:
1. Могат да сравняват и съпоставят различни текстове, близки по теми и идеи.
2. Обобщават и синтезират художествена и отраслова литература (например: 
документални разкази, статии от списания, и информационен текст).
3. Намират и перифразират ключови (основни идеи и детайли в художествената и 
отраслова литература ).
4. Използват информацията  в различни текстове и жанрове.
5. Идентифицират художествена и отраслова  литература .
6. Намират и възстановяват информацията в текст с различни структури (например: 
причина и следствие, сравнение и откриване на противоположното значение, 
намиране на проблем и неговото решение).
7. Идентифицират смисъла на непознати думи в контекста и използването на 
умения за разпознаване на думи и контекстови значения.

Стандарт 4. Учащите прилагат умения за мислене при четене, говорене, слушане и 
гледане. Оценка на целите:
1. Определяне идеята на автора.
2. Използване на четенето, за да се определят и решават проблеми и да се отговоря 
на въпроси.
3. Разграничаване на  фактите от мнението в различните текстове.
4. Да се правят прогнози и да се направят изводи за текстове от различен жанр.
5. Обясняване на основните идеи на текста и използване на  съответните 
доказателства, които да ги подкрепят.

Стандарт 5. Учащите четат и намират, събират и могат да използват релевантна 
информация от различни медии, справочници, електронни ресурси.
Оценка на целите:
1. Използват организационни характеристики на отпечатания текст (например: 
надписи, преглед на главите, резюмета, предговори, анотации, редакция на текст и 
приложения), за да локализират информацията.
2. Използват  организационни характеристики на електронната информация 
(например: търсене на ключови думи и икони), за да се намери информацията.
3. Обобщават и организират информацията по дадена тема по най-различни начини 
(например: използване на  графичен организатор, диаграми, очертаване на линия на 
времето) от справочници, технически средства и медии.
4. Избират информация в подкрепа на идеи и обосновават избора.
5. Намират други идеи, образи или информация в библиография, работят с 
цитиране на страници или текстови функции (например: използване на  различни 
подчертавания, скоби, бележки под линия).
6. Намират значенията и произнасянето на непознати думи чрез използване на 
речници, справочници и други източници.
7. Взимат информация от регистрационните източници.

Стандарт 6. Учащите четат и разпознават литературата като регистриране на 
човешкия опит.
Оценка на целите:
1. Четене на разнообразна литература (например: романи, поезия, разкази, отраслова 
литература и пиеси), като представят перспективи от познати и непознати  места, 
хора и събития.
2. Определяне на герои, обстановка, проблем/ конфликт, действие,  място , събития,  
тема  и последователност в литературата.
3. Познаване на литературни техники и литературната терминология (например: 
диалог, сцена, ретроспекция и образен език), за да се разбере текста.
4. Четене и разбиране на литературата като начин да се изследват приликите и 
разликите между историите и начините, по които етническият произход на автора и 
културите, влияят върху написания текст.

По материали от Нанси Болт, зам. министър в Министерство на образованието на щата Колорадо до 
2009, партньор на отдел Методичен на Народна библиотека „Иван Вазов” Пловдив по проект ABLE
http://www.cde.state.co.us/coloradoliteracy/cbla/index.asp
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Стандарт 1. Учениците четат и разбират 
съдържанието на  различни документи.
Оценка на целите:

1. Могат да сравняват различни текстове със 
сходни теми и идеи.
2. Могат да обобщят, синтезират и оценят 
информация от различни жанрове (например: 
интернет, технически текст, писма, дневници, 
биографии, електронна поща и поезия).
3. Определят основната идея или основните 
послания в текст от различни жанрове.
4. Използват информацията от различни 
жанрове.
5. Проследяват последователността на 
събитията и процедурите.
6. Намират и възстановяват информацията 
в текст с различни структури (например: 
причина и следствие, намиране на проблем и 
неговото решение, сравнение и откриване на 
противоположното значение).
7. Прилагат познавателни умения, използвайки 
контекста, за да определят значението на 
непознати думи.

Стандарт 4. Учащите прилагат умения за 
мислене при четене, говорене, слушане и 
гледане.
Оценка на целите:

1. Разпознават  гледната точка и целта на 
автора/ разказвача.
2. Използват четенето, за да  определят и 
решават проблеми и да отговорят на въпроси.
3. Правят разлика между факт и мнение в 
различните текстове.
4. Правят прогнози и умозаключения.
5. Разбират основната идея и използват 
съответните доказателства, които я подкрепят.

Стандарт 5. Учащите четат и намират, 
събират и могат да използват съответната 
информация от различни медии, 
справочници, електронни ресурси.
Оценка на целите:

1. Използват организационните 
характеристики на отпечатания текст 
(например: анотации, цитати и библиографски 
препратки ), за да локализират информацията.
2. Използват организационни характеристики 
на електронните ресурси (например:  търсене 
по ключови думи, електронни адреси), за да се 
намери информацията.
3. По най-различни начини обобщават  и 
организират  информацията по дадена 
тема (например: използване на  графичен 

организатор, диаграми, очертаване на линия 
на времето) от различни справочници, 
електронни ресурси и медии.
4. Оценяват информацията, съобразно 
специфичните потребности.
5. Взимат информация от други идеи, образи, 
или информации в подходящ формат. 
6. Намират значенията и произнасянето на 
непознати думи чрез използване на речници, 
справочници и други източници.

Стандарт 6. Учащите трябва да 
четат и разпознават литературата като 
регистриране на човешкия опит.
Оценка на целите:

1. Четене и обсъждане на разнообразна 
литература (например: романи, поезия,  кратки 
разкази, отраслова литература и пиеси), които 
представят различни места, хора, познати и 
непознати събития.
2. Използване на литературната терминология 
и познания за литературни техники (например: 
обстановка, приятели и врагове, гледни 
точки,  предзнаменования, олицетворение, 
ретроспекция).
3. Четене на даден текст и определяне на 
темата.
4. Разбиране за това как образният език 
подпомага смисловото вникване в текста. 

СТАНДАРТ ЗА ЧЕТИВНА ГРАМОТНОСТ  
ЗА УЧЕНИЦИ ОТ  8МИ клас

По материали от Нанси Болт, зам. министър 
в Министерство на образованието на 

щата Колорадо до 2009, партньор на отдел 
Методичен на Народна библиотека „Иван 

Вазов” Пловдив по проект ABLE.

http://www.cde.state.co.us/coloradoliteracy/cbla/index.asp

По материали от Нанси Болт, зам. министър 
в Министерство на образованието на 

щата Колорадо до 2009, партньор на отдел 
Методичен на Народна библиотека „Иван 

Вазов” Пловдив по проект ABLE.

http://www.cde.state.co.us/coloradoliteracy/cbla/index.asp

Стандарт 1. Учениците четат и разбират 
съдържанието на  различни документи.
Оценка на целите:

1. Могат да сравняват различни текстове с 
подобни символи, места  и теми.
2. Могат да обобщят прочетен текст (например: 
от вестници и списания, техническо писане, 
разкази и поезия).
3. Определят основната идея или основното 
послание в текста.
4. Могат да правят умозаключения от 
информация, която само се подразбира.
5. Могат да правят умозаключения, търсейки 
връзките между отделните части на текста.
6. Намират доказателства в текста за основните 
идеи.
7. Използват умения за разпознаване на думи 
(например: корени, представки и наставки).
8. Намират логическата последователност в 
технически публикации.
9. Използват контекста, за да определят 
значението на непознати думи.

Стандарт 4. Учащите прилагат умения за 
мислене при четене, говорене, слушане и 
гледане.
Оценка на целите:

1. Разпознават гледната точка и целта на 
автора/ разказвача.
2. Използват четенето, за да определят и 
решават проблеми и да отговорят на въпроси.
3. Правят разлика между факт и мнение.
4. Правят прогнози, правят изводи и 
анализират това, което четат, слушат, гледат.
5. Разбират основните идеи на текста и 
използват съответните доказателства, които ги 
подкрепят.

Стандарт 5. Учащите четат и намират, 
събират и могат да използват съответната 
информация от различни медии, 
справочници, електронни ресурси.
Оценка на целите:

1. Използват организационните 
характеристики на отпечатания текст 
(например: преглед на главите и съдържанието, 
предговори, анотации, подчертан текст, 
приложения), за да локализират информацията.
2. Използват библиотечния каталог и 
сводния каталог за обмен на бази данни 
и организационни характеристики на 
електронната информация (например, 
интернет, електронна поща, CD-ROM или 
лазерен диск), за да се намери информацията.

3. По най-различни начини перифразират, 
обобщават, организират и синтезират 
информацията по дадена тема (например: 
използване на  графичен организатор, 
диаграми, очертаване на линия на времето).
4. Намират и събират релевантна информация 
в съответствие с информационната цел.
5. Намират други идеи, образи или 
информация в библиографии, работят 
с цитиране на страници или текстови 
функции (например: използване на  различни 
подчертавания, наклонен стил Italic, скоби, 
бележки под  линия).
6. Намират значенията и произнасянето на 
непознатите думи чрез използване на речници, 
справочници и други източници.
7. Взимат информация от регистрационните 
източници за изработване на списък на 
източниците.

Стандарт 6. Учащите трябва да 
четат и разпознават литературата като 
регистриране на човешкия опит.
Оценка на целите:

1. Четене и обсъждане на разнообразна 
литература (например: романи, поезия,  кратки 
разкази, отраслова литература и пиеси).
2. Акуратно използване на литературната 
терминология (например: обстановка,  
характери, конфликт, мяст о,  говорен диалект,  
гледни точки).
3. Прилагане на литературни техники  
(например: предположения, метафора, 
сравнение, олицетворение, звукоподражание, 
алитерация и ретроспекция), за да се разбере 
текста.
4. Четене и отговори на литературата като 
начин да се изследват гледните точки за местата, 
хората, познатите и непознати събития.

СТАНДАРТ ЗА ЧЕТИВНА ГРАМОТНОСТ  
ЗА УЧЕНИЦИ ОТ  7МИ клас



Насърчаване на четенето   41       40  Насърчаване на четенето   

Стандарт 1. Учениците четат и разбират 
съдържанието на различни документи.
Оценка на целите:

1. Могат да сравняват текстове с различни теми 
и идеи.
2. Интерпретация и критическо четене на 
различни текстове (например: есета, разговорна 
реч, биографии, литературен, информативен 
или технически текст).
3. Определят основната идея или основните 
послания, последователността на събитията и 
процесите, фактите и мнението в литературен, 
обяснителен и технически текст.
4. Правят умозаключения, търсейки връзките в 
текста.
5. Обобщават, синтезират и оценяват 
литературен, информативен или технически 
текст.
6. Определят значението на думите, 
включително многозначните термини в 
зависимост от контекста (например: причина 
и следствие, проблем и решение, сравнение/
контраст).

Стандарт 4. Учащите прилагат умения за 
мислене при четене, говорене, слушане и 
гледане.
Оценка на целите:

1. Разпознават гледната точка на автора в 
исторически и културен контекст.
2. Използват четенето и уменията за писане, за 
да дефинират проблеми, да оценяват мнения и 
да предлагат  решения.
3. Оценяват надеждността, точността и 
уместността на различни текстове  (например: 
литературен текст, отраслова литература, 
филми, разговорна реч).
4. Анализират различни текстове, за да правят 
прогнози и умозаключения (например: статии, 
политически карикатури, реклами, есета).
5. Оценяват качеството на идеите от текста 
чрез прилагане на критерии и търсене на 
доказателства за заключенията.
6. Разграничават факта от мнението в 
различните текстове.

Стандарт 5. Учащите четат и намират, 
събират и могат да използват съответната 
информация от различни медии, 
справочници, електронни ресурси.
Оценка на целите:

1. Използват организационните 
характеристики на отпечатания текст 
(например: предговори, приложения, анотации, 

цитати и библиографски позовавания), за да 
намерят релевантната информация.
2. Използват организационни характеристики 
на електронните ресурси (например: търсене по 
ключови думи, интернет-търсене и електронни 
адреси), за да се намери релевантната 
информация.
3. Перифразират, обобщават, организират 
и синтезират информацията от различни 
източници.
4. Оценяват информацията, съобразно 
специфичните потребности, достоверността и 
правдоподобността й.
5. Взимат информация от други идеи, образи, 
или информации в подходящ            формат.
6. Намират значенията и произнасянето на 
непознати думи чрез използване на речници, 
справочници и други източници.

Стандарт 6. Учащите трябва да 
четат и разпознават литературата като 
регистриране на човешкия опит.
Оценка на целите:

1. Четене и обсъждане на класически и 
съвременни романи, поезия, пиеси, кратки 
разкази, отраслова литература, есета и 
разговорна реч, които представят различни 
култури, познати и непознати исторически 
периоди.
2. Използване на литературната терминология 
и познания за литературни техники, за да се 
разбере текста (например: кулминация на 
действието, литературен стил, настроение, 
обстановка, главни герои, гледни точки,  
предзнаменования, олицетворение, 
ретроспекция).
3. Четене на даден текст и определяне на темата 
и защитата й.
4. Развитие и подкрепа на тези и значението на 
конкретните произведения на литературата.

СТАНДАРТ ЗА ЧЕТИВНА ГРАМОТНОСТ  
ЗА УЧЕНИЦИ ОТ 10ТИ клас

Стандарт 1. Учениците четат и разбират 
съдържанието на различни документи.
Оценка на целите:

1. Могат да сравняват текстове с различни теми 
и идеи.
2. Могат да обобщят, синтезират и оценят 
информация от различни текстове и жанрове 
(например: документи, разговорна реч, 
технически текст, уебстраници и спомени).
3. Определят основната идея или основните 
послания в текст от различни текстове и 
жанрове.
4. Правят умозаключения, търсейки връзките в 
текста.
5. Проследяват последователността на 
събитията, процедурите и идеите.
6. Намират и възстановяват информацията 
в текст с различни структури (например: 
причина и следствие, намиране на проблем и 
неговото решение, сравнение и откриване на 
противоположното значение).
7. Определят значението на думите, 
разбирайки  тези с различно значение в 
зависимост от контекста (например: корени на 
думите, представки, наставки).

Стандарт 4. Учащите прилагат умения за 
мислене при четене, говорене, слушане и 
гледане.
Оценка на целите:

1. Разпознават гледната точка на автора в 
исторически и културен контекст.
2. Използват четенето и уменията за писане, 
за да решават проблеми, да набелязват 
списък на възможните решения и да намират 
доказателства за тях.
3. Правят разлика между факт и мнение в 
различните текстове.
4. Анализират различни текстове, за да правят 
прогнози и умозаключения.
5. Разбират основната идея и използват 
съответните доказателства, които я подкрепят.

Стандарт 5. Учащите четат и намират, 
събират и могат да използват съответната 
информация от различни медии, 
справочници, електронни ресурси.
Оценка на целите:

1. Използват организационните 
характеристики на отпечатания текст 
(например: предговори, послеписи 
и приложения ), за да локализират 
информацията.
2. Използват организационни характеристики 

на електронните ресурси (например: търсене по 
ключови думи и електронни адреси, търсене в 
библиотечни и сводни каталози с бази данни), 
за да се намери информацията.
3. По най-различни начини обобщават  и 
организират  информацията по дадена 
тема (например: използване на  графичен 
организатор, диаграми, очертаване на линия 
на времето) от различни справочници, 
електронни ресурси и медии.
4. Оценяват информацията, съобразно 
достоверността и правдоподобността й и 
специфичните потребности.
5. Взимат информация от други идеи, 
образи или информации в подходящ формат 
(например: библиографии, цитирани 
страници, бележки под линия или в края на 
текста ).
6. Намират значенията и произнасянето на 
непознати думи чрез използване на речници, 
справочници и други източници.

Стандарт 6. Учащите трябва да 
четат и разпознават литературата като 
регистриране на човешкия опит.
Оценка на целите:

1. Четене и обсъждане на разнообразна 
литература (например: романи, поезия,  кратки 
разкази, отраслова литература и пиеси), които 
представят различни места, хора, познати и 
непознати събития..
2. Използване на литературната терминология 
и познания за литературни техники, за да се 
разбере текста (например: кулминация на 
действието, литературен стил, настроение, 
обстановка, главни герои, гледни точки,  
предзнаменования, олицетворение, 
ретроспекция).
3. Четене на даден текст и определяне на темата 
и защитата й.
4. Разработване на тези за определен текст и 
предоставяне на доказателства от текста.
5. Разбиране за това как образният език 
подпомага смисловото вникване в текста.

СТАНДАРТ ЗА ЧЕТИВНА ГРАМОТНОСТ  
ЗА УЧЕНИЦИ ОТ 9ТИ клас

.

По материали от Нанси Болт, зам. министър 
в Министерство на образованието на 

щата Колорадо до 2009, партньор на отдел 
Методичен на Народна библиотека „Иван 

Вазов” Пловдив по проект ABLE.

http://www.cde.state.co.us/coloradoliteracy/cbla/index.asp

По материали от Нанси Болт, зам. министър 
в Министерство на образованието на 

щата Колорадо до 2009, партньор на отдел 
Методичен на Народна библиотека „Иван 

Вазов” Пловдив по проект ABLE.

http://www.cde.state.co.us/coloradoliteracy/cbla/index.asp



Насърчаване на четенето   43      42  Насърчаване на четенето   

Стандарт 1. Учениците четат и разбират 
съдържанието на  различни документи.
Оценка на целите:

1. Могат да сравняват текстове с различни теми 
и идеи.
2. Интерпретация и критическо четене на 
различни текстове (например: есета, разговорна 
реч, биографии, литературен, информативен 
или технически текст).
3. Определят основната идея или основните 
послания, последователността на събитията и 
процесите, фактите и мнението в литературен, 
обяснителен и технически текст.
4. Правят умозаключения, търсейки връзките в 
текста.
5. Обобщават, синтезират и оценяват 
литературен, информативен или технически 
текст.
6. Определят значението на думите, 
включително многозначните термини, в 
зависимост от контекста (например: синоними, 
сравнения) и структурни (корени, суфикси, 
префикси).
7. Намират и възстановяват информацията 
на текстове с различни структури (например: 
причина и следствие, проблем и решение, 
сравнение/ контраст).

Стандарт 4. Учащите прилагат умения за 
мислене при четене, говорене, слушане и 
гледане.
Оценка на целите:

1. Разпознават гледната точка на автора, 
представена в текста  в различен исторически и 
културен контекст.
2. Използват четенето и уменията за писане, за 
да дефинират проблеми, да оценяват мнения и 
да предлагат  решения.
3. Оценяват надеждността, точността и 
уместността на различни текстове  (например: 
литературен текст, публицистика, кино, 
разговорна реч).
4. Анализират различни текстове, за да правят 
прогнози и умозаключения (например: статии, 
политически карикатури, реклами, есета).
5. Оценяват качеството на идеите от текста 
чрез прилагане на критерии и търсене на 
доказателства за заключенията.
6. Разграничават факт от мнение в различни 
текстове.

Стандарт 5. Учащите четат и намират, 
събират и могат да използват съответната 
информация от различни медии, 

справочници, електронни ресурси.
Оценка на целите:

1. Използват организационните 
характеристики на печатния текст (например: 
предговори, приложения, анотации, цитати и 
библиографски позовавания ), за да намерят 
релевантната информация.
2. Използват организационни характеристики 
на електронните ресурси (например:  търсене 
по ключови думи, търсене в интернет търсачки 
и електронни адреси ), за да се намери 
релевантната информация.
3. Перифразират, обобщават, организират 
и синтезират информацията от различни 
източници.
4. Оценяват информацията, съобразно 
специфичните потребности, достоверността и 
правдоподобността й.
5. Взимат информация от други идеи, образи, 
или информации в подходящ формат.
6. Намират значенията и произнасянето на 
непознати думи чрез използване на речници, 
справочници и други източници.

Стандарт 6. Учащите трябва да 
четат и разпознават литературата като 
регистриране на човешкия опит.
Оценка на целите:

1. Четене и обсъждане на класически и 
съвременни романи, поезия, пиеси, кратки 
разкази, отраслова литература, есета и 
разговорна реч, които представят различни 
култури, познати и непознати исторически 
периоди.
2. Използване на литературната терминология 
и познания за литературни техники, за да се 
разбере текста (включвайки кулминация на 
действието, литературен стил, настроение, 
обстановка, главни герои, гледни точки,  
предзнаменования, олицетворение, 
ретроспекция).
3. Четене на даден текст и определяне на темата 
и защитата й.
4. Развитие и подкрепа на тези и значението на 
конкретните произведения на литературата.

СТАНДАРТ ЗА ЧЕТИВНА ГРАМОТНОСТ  
ЗА УЧЕНИЦИ ОТ 12ТИ клас

Стандарт 1. Учениците четат и разбират 
съдържанието на различни документи.
Оценка на целите:

1. Могат да сравняват текстове с различни теми 
и идеи.
2. Интерпретация и критическо четене на 
различни текстове (например: есета, разговорна 
реч, биографии, литературен, информативен 
или технически текст).
3. Определят основната идея или основните 
послания, последователността на събитията и 
процесите, фактите и мнението в литературен, 
обяснителен и технически текст.
4. Правят умозаключения, търсейки връзките в 
текста.
5. Обобщават, синтезират и оценяват литературен, 
информативен или технически текст.
6. Определят значението на думите, 
включително многозначните термини, в 
зависимост от контекста (например: синоними, 
сравнения).
7. Намират и възстановяват информацията 
на текстове с различни структури (например: 
причина и следствие, проблем и решение, 
сравнение/ контраст).

Стандарт 4. Учащите прилагат умения за 
мислене при четене, говорене, слушане и 
гледане.
Оценка на целите:

1. Разпознават гледната точка на автора, 
представена в текста  в различен исторически и 
културен контекст.
2. Използват четенето и уменията за писане, за 
да дефинират проблеми, да оценяват мнения и 
да предлагат  решения.
3. Оценяват надеждността, точността и 
уместността на различни текстове  (например: 
литературен текст, публицистика, кино, 
разговорна реч).
4. Анализират различни текстове, за да правят 
прогнози и умозаключения (например: статии, 
политически карикатури, реклами, есета).
5. Оценяват качеството на идеите от текста 
чрез прилагане на критерии и търсене на 
доказателства за заключенията.
6. Разграничават факта от мнението в 
различните текстове.

Стандарт 5. Учащите четат и намират, 
събират и могат да използват съответната 
информация от различни медии, 
справочници, електронни ресурси.
Оценка на целите:

1. Използват организационните 
характеристики на печатния текст (например: 
предговори, приложения, анотации, цитати и 
библиографски позовавания ), за да намерят 
релевантната информация.
2. Използват организационни характеристики 
на електронните ресурси (например: търсене по 
ключови думи, интернет-търсене и електронни 
адреси), за да се намери релевантната 
информация.
3. Перифразират, обобщават, организират 
и синтезират информацията от различни 
източници.
4. Оценяват информацията, съобразно 
специфичните потребности, достоверността и 
правдоподобността .
5. Взимат информация от други идеи, образи, 
или информации в подходящ формат.
6. Намират значенията и произнасянето на 
непознати думи чрез използване на речници, 
справочници и други източници.

Стандарт 6. Учащите трябва да 
четат и разпознават литературата като 
регистриране на човешкия опит.
Оценка на целите:

1. Четене и обсъждане на класически и 
съвременни романи, поезия, пиеси, кратки 
разкази, отраслова литература, есета и 
разговорна реч, които представят различни 
култури, познати и непознати исторически 
периоди.
2. Използване на литературната терминология 
и познания за литературни техники, за да се 
разбере текста (включвайки кулминация на 
действието, литературен стил, настроение, 
обстановка, главни герои, гледни точки,  
предзнаменования, олицетворение, 
ретроспекция).
3. Четене на даден текст и определяне на темата 
и защитата й.
4. Развитие и подкрепа на тези и значението на 
конкретните произведения на литературата.

СТАНДАРТ ЗА ЧЕТИВНА ГРАМОТНОСТ  
ЗА УЧЕНИЦИ ОТ 11ТИ клас

По материали от Нанси Болт, зам. министър 
в Министерство на образованието на 

щата Колорадо до 2009, партньор на отдел 
Методичен на Народна библиотека „Иван 

Вазов” Пловдив по проект ABLE.

http://www.cde.state.co.us/coloradoliteracy/cbla/index.asp

По материали от Нанси Болт, зам. министър 
в Министерство на образованието на 

щата Колорадо до 2009, партньор на отдел 
Методичен на Народна библиотека „Иван 

Вазов” Пловдив по проект ABLE.

http://www.cde.state.co.us/coloradoliteracy/cbla/index.asp
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ЗА Д Е Ц А ПОД Д В Е ГОД И Н И
• Четете на глас на бебето, за да го приучите да реагира на Вашия глас   
 и на други звуци.
• Приучете бебето да разпознава различните усмивки, възгласи.
• На 11 месеца бебето трябва да играе с играчки, издаващи звуци.
• На 12 месеца детето трябва да разбира прости думи, да реагира   
 на движения на ръцете, на мимики и на промяната в интонацията   
 на гласа. Нормално е да слага гумени играчки в устата си и да разгръща   
 страниците.

Т Е Х Н И К И
➢ Вземете детето на ръце и отворете книгата. Не се огорчавайте, ако то  
 започне да дъвче книгата със зъби. Можете да дадете на детето играчка  
 или да му купите книги, които не са скъпи.
➢ Разгръщайте страниците бавно и му разказвайте какво виждате на   
 картинките. Използвайте прости названия за картинките, за да може  
 бебето да подражава на вашия глас и интонация.
➢ Поощрявайте детето си, ако то търси нова дума, дори ако я    
 употребява неправилно.
➢ Изпейте му песен с рими.
➢ Окуражавайте детето да “чете” това, което вижда на книгата.
➢ Понякога карайте детето да повтаря след вас произнесена дума.
➢ Избирайте кратки текстове. Пет минути четене са напълно   
 достатъчни като начало на заниманията. Повечето деца до две години  
 не могат да се концентрират повече от пет минути.
➢ Използвайте книги  - играчки.
➢ Избирайте книги с едър шрифт, с прости и цветни илюстрации,   
 с песни и рими.
➢ Понякога такива книги се намират и в библиотеките.

СЪВЕТИ ЗА РОДИТЕЛИ
Регионална Народна библиотека „Иван Вазов” Пловдив

Отдел „Методичен”

Д Е Ц А О Т 2  ДО 3  ГОД И Н И
РАЗВИТИЕ НА ДЕТЕТО
• Детето употребява две и повече думи и съставя кратки изречения.
• Задава въпроси и отговаря на кратки запитвания.
• Подражава на звуците на възрастните, на техните предложения.
• Използва цветни моливи и маркери за писане.
• Слуша внимателно приказките, които му се четат на глас.
• Радва се на играта на пръстите.
• Обича да играе театър и въплъщаването в различни роли.
• Обича да задава въпроса “защо”.
• Харесва да назовава обектите.
• Обича да рисува това, което му е прочетено.

Т Е Х Н И К И
➢ Да се определи време за четене.
➢ Да се четат отново кратки текстове, но постепенно да се направи 
опит за удължаване на времето на четене и слушане.
➢ Да се избират приказки, песни и разкази, които имат лесно съдържание 
и са съставени от прости изречения.
➢ Да се използват кукли и животни  - играчки за онагледяване на  
приказките.
➢ Нека детето само избира понякога книгите. Това е добре. Вие можете да 
се опитате да му четете, но ако то не може да възприема текста, може 
да му се повтори думата, за да я запомни добре.
➢ Сменяйте интонацията на гласа за различните части от текста.
➢ Говорете за книгите, които сте прочели с вашето дете. Това ще му 
помогне да свърже историята с нещата от живота.
➢ Не се тревожете, ако вашето дете не иска да стои на едно място 
докато четете. То слуша дори да кръжи наоколо.
➢ Посетете библиотека и изберете за детето някакво занимание за деца, 
което библиотеката предлага.
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Д Е Ц А О Т 3  ДО 4  ГОД И Н И

РАЗВИТИЕ НА ДЕТЕТО:
• Детето започва да разпознава буквите. Разпознава ги в напечатан 

  

 текст, някои цифри, прости названия.
• Детето започва да разбира значението на понятията „до“, „близо“,   
 „под“, „над“, „далеч“.
• Слуша и може да се концентрира за извършването на специфични задачи  
 за кратко време.
• Търси смисъла на разговорите.
• Обича да му се чете и да разпознава книгите.

Т Е Х Н И К И
➢ Да се отделя всеки ден време за четене.
➢ Да се посещава често библиотеката и детето да се включва    
 в дейностите й за деца.
➢ Да се избират книги с илюстрации.
➢ Да му се пеят песни с рими. Ако вашето дете говори в рими,    
 говорете му и вие в рими.
➢ Вземете на детето книжки за оцветяване, пъзели и книжки    
 за изрязване.
➢ Говорете с него за случващото се с вас всеки ден. Обяснявайте му   
 къде отивате и какво точно работите и правите.
➢ Нека вашето дете ви помага в подреждането, готвенето и 

    в други домакински дейности.
➢ Окуражавайте детето в опитите му да чете. 

Д Е Ц А О Т 5  ДО 6  ГОД И Н И

РАЗВИТИЕ НА ДЕТЕТО
• Детето разбира, че текстът се чете от ляво на дясно.
• Учи текстове на песни и азбуката. 
• Познава прости думи в текста като “подобно на “, “и”, “и т. н.”
• Започва да разбира, че напечатаният текст съдържа някакво послание.
• Започва да разпознава букви, да чете опаковки на храни и други надписи.
• Харесва му да му се четат забавни книги с истории.
• Може само да чете прости текстове.

Т Е Х Н И К И
➢ Да  му се чете на глас и да му се разказват случки всеки ден.
➢ Да се запише за читател на библиотеката и да я посещава редовно.   
 Да взима от там песни и книжки в рими.
➢ Да избира книги, които са написани в рими и които съдържат по - дълги  
 изречения, онагледени с илюстрации.
➢ Да чете в рими и заедно с детето да се пеят песни.
➢ Говорете по-често с учителите на детето за неговите занимания.
➢ Нека вашето дете ви гледа как четете и работите.
➢ Обяснявайте на детето защо четете  ежедневно.
➢ Намирайте време всеки ден, за да го разпитвате за училището   
 и прекарването на времето там.
➢ Окуражавайте вашето дете да се опитва да пише прости текстове,   
 помагайки си с книгите.
➢ Слушайте детето, когато говори.
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М ОЛ БА Н А К Н И ГАТА

Мило дете,

1. Моля те, не ме пипай с нечисти ръце, защото  
 и аз обичам да съм чиста и хубава.

2. Не ме драскай с мастило, молив, нокът –
ще ме загрозиш..

3. Когато четеш, не слагай лактите отгоре ми –
ще ме задушиш.

4. Не ме захвърляй разтворена върху масата или пода.
Помисли си какво ще ти бъде, ако ти си   на мое място.

5.Не слагай между страниците молив –     ще ме разкъсаш.

6. Когато ме затваряш, запомни страницата  
или слагай разделител. Не прегъвай листа.

7. Помни, че след като съм услужила на теб, трябва  
да отида и при други деца.

ОБЩ И С ЪВ Е Т И ЗА Ч Е Т Е Н Е Т О
• Избирайте спокойно място за четене.
• Четете му на глас поне 15 минути.
• Изберете подходящо време и място за ежедневно четене, които да се 
знаят от детето. Не се препоръчва това да бъде времето преди лягане.
• Разговаряйте с детето, когато играете и когато извършвате   
 съвместни дейности.
• Посещавайте библиотеки и книжарници със своето дете, за да слушате  
 приказки или да избирате книги за вкъщи.
• Запишете себе си и детето за читател на библиотека.
• Намерете подходящо място  за четене и писане вкъщи за вашето дете.
• Пазете тези книги, които вашето дете намира за ценни.
• Пазете цветните моливи, маркерите и хартията, които са ценност   
 за вашето дете.
• Пазете книгите и нещата за писане, дори когато напускате дома си,   
 за да може вашето дете да чете и пише, където и да се отидете.
• Покажете на вашето дете как се чете всеки ден за удоволствие и   
 за нуждите на работата.
• Поставете на видно място напечатани думи в дома.
• Говорете с децата си за техния опит.
• Окуражавайте вашето дете да чете, независимо по какъв начин - 
 да чете думи, които са действително написани или такива, които   
 то си измисля от разказваните му до момента приказки.
• Набележете пред детето устно нещата, за които искате да говорите.
• Говорете с детето за това, което четете в момента.
• Слушайте детето.
• Говорете с него каква полза имате вие от четенето всеки ден.
• Разговаряйте ежедневно с детето как е протекъл денят му. Обяснете му  
 и вие какво правите или работите.
• Направете четенето приятно, като използвате различни интонации   
 на гласа за различните части от текста.
• Говорете за книгите, които четете на детето. Помагайте му да прави  
 изводи от прочетеното. 
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Магията на четенето за най-малките

Лиляна Лазарова, старши учител НУ „Св. Софроний Врачански”, гр. Враца

  Книгата за най-малките е открехнат прозорец, през който те плахо надничат,  за да се 
запознаят с великолепието на заобикалящия ги свят. Как в света на смартфоните и 
обществените пространства да направим четенето приятно занимание и книгата да стане 
важен източник на познание и наслада? 
  Обогатени от идеите на Първата национална конференция „Насърчаване на четенето”, 
организирана от ЦРЧР в Балчик през 2012г., група учители от НУ „Св. С. Врачански” – гр. 
Враца, се възползвахме максимално от всички ресурси, които ни предлагат 
образователните сайтове, включихме родители и образователни институции като наши 
съмишленици, окуражавахме децата да допълват четенето с последващи дейности.
Заедно с Маргарита Цветкова, Геройка Иванова и Калинка Данова, Весела Вълчева и Ива 
Йонкова потърсихме иновативни начини да направим ежедневието на децата и 
родителите по-интересно, използвахме забавни методи, за да съчетаем полезното с 
приятното, приложихме  добри практики да ги запознаем със света на нереалното и 
красивото. Реализирахме инициативи, с помощта на които да научим учениците да  
ценят първата и последната страница, да не пропускат посланията им и да усещат 
вдъхновението и удовлетворението на онзи, който ни е посветил книгата. 

  Открихме в библиотеката на www.teacher.bg адаптиран вариант от  Пепа Янева, Румяна 
Папанчева, Красимира Димитрова, Петя Йорданова на проект „Електронни юрганчета” 
и решихме да направим  и нашите допълнения към оригинала на американката Ейми 
Гордберг. Поставихме си за цел с дейността „Приказни юрганчета” да провокираме 
интереса към хубавата книга чрез запознаване с илюстрацията като изразно средство. В 
уводен урок учителите запознаха учениците с американската традиция да се изработват 
юрганчета-истории чрез картини, които изобразяват отделни епизоди от живота на едно 
семейство, род или отделен човек. Центърът на юрганчето показва за какво се отнася 
историята, а около него се рисуват епизоди или герои от случката.
  Класните ръководители  информираха родителите за дейностите, сроковете и  идеята  за 
илюстриране. Привлякоха ги като свои съмишленици при избора на приказка, която да 
е съобразена с възможностите на детето им за преразказване и рисуване. Организира се 
обща читалня, на която учениците донесоха книжките с приказки и най-смелите 
прочетоха пред съучениците си любими откъси, беседваха върху прочетеното. В хода на 
работа върху „юрганчетата” се обърна внимание и на писмената грамотност чрез 
съчиняването на преразкази на любими откъси.  
 В заключителната част всяко дете представи пред класа своя продукт, а като добър 
резултат отчитаме опита на Ина от І-г клас да съчини своя приказка. Изложбата от 
приказните юрганчета бе интересна за всички ученици от училището, които умело 
откриваха чрез илюстрациите коя е приказката.
 
  Инициативата „Мама, татко, аз и моята любима книга” бе организирана с цел 
да помогне на второкласниците да открият радостта от четенето и ги насърчи да го 
правят с удоволствие както в училище, така и у дома. Литературните сбирки бяха 
отворени за всички желаещи ученици и учители от училището и обществеността.
Присъстващите се впечатляваха и искрено се забавляваха с интересните истории на 
героите от книгите, които екипите представяха атрактивен начин – презентации, 
драматизации, изразително четене на откъси от деца. Голяма креативност се 
наблюдаваше при съпътстващите дейности – изложби от рисунки, писане на писма по 
подобие на тези от книгата „Патиланци”, викторини върху презентираните 
произведения, литературни загадки, литературни късметчета с мъдри мисли, изработени 
вкусотии за почерпка по рецепта от литературен герой. В края на сбирките винаги се 
намираха и дарители на книги за класната библиотека, които подканяха децата през 
междучасията да разгръщат техните страници. 
 Много съдържателни са крайните продукти – дискове, книжки, пъзели, 
книгоразделители с надпис „Аз прочетох и представих книгата …” и голямата  къща на 
знанието. Родител споделя на заключителната литературна сбирка: „Къщата е символ на 
дома! Домът е мястото, където семейството битува. Мястото, където се появява животът 
–  в образа на детето. Устоите на къщата са стабилни и силни, когато са поставени 
правилно. Човек е силен и ценен, когато е възпитан правилно. Ние обединихме трите 
фактора - семейството, училището и книгата, за да въздействаме по най-правилния 
начин. В семейството, заедно с децата си, отново се озовахме в света на приказките, в 
света на доброто и злото. Още веднъж оценихме прекрасната идея и чрез общуването с 
книгата си дадохме вяра. Научихме децата си, че книгите са създадени, за да ни дадат 
нещо свято – знанието”.
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  Според Джесика Снайдър /www.readingrockets.org/ децата ще заобичат четенето, ако то 
е въпрос на избор, а не задача. Поставихме си за цел да направим четенето забавно, като 
реализирахме инициативата „Книголандия в класната стая”. 
  Отделихме пространство в класните стаи и направихме класни библиотеки от дарения 
на родители и ученици. В някои от класовете се „назначиха” библиотекари , които 
записваха  книгите в истински карти на читателя, предоставени с любезното съдействие 
на детски отдел на Регионална библиотеката „Христо Ботев”. За да поддържаме интереса 
на учениците към книгите, добавяхме нови, като насочвахме вниманието им към тях. 
Питахме ги за какво си мислят като гледат корицата, за какво би могла да е историята? 
Прочитахме им няколко страници докато се развълнуват и я поставяхме на шкафа, за да 
могат по-късно да я четат. Библиотеката беше отворена през цялата година  и осъществи 
идеята "Сподели книга с приятел", чиято цел е  увеличаване на удоволствието от 
четенето, разширяване на читателския избор и предоставяне на възможности за 
споделяне на читателския опит.
  Според някои читателските дневници са отживелица, но учениците ни харесаха идеята 
да ги водят редовно и бяха много старателни в попълването им. Те бяха техният дневник 
за напредък в четенето, в който отразяваха прочетените произведения от даден автор. 
Най-голямо удоволствие им достави творчеството за деца на Елисавета Багряна. 
Организирахме читалня по извънкласно четене и се изненадахме много, когато  видяхме, 
че децата са издирили и донесли голяма част от книгите й. Някои ги бяха закупили с 
родителите си, а други ги бяха заели от библиотечния фонд или от близки и роднини. На 
страниците в  читателските дневници бяха споделени впечатления за десетки нейни 
детски стихотворения и бяха изпъстрени с невероятно красиви илюстрации към тях.
 Това ни провокира да организираме и следващата инициатива „Подари книга”. 
Посветихме я на 120-годишнина от рождението на Елисавета Багряна и седмицата на 
детската книга. Съвместно с детски отдел на библиотеката при читалище „Развитие” 
проведохме среща с  внучката на Елисавета Багряна - Елисавета Шапкарева и Дамян 
Яков. Издателят  разказа на второкласниците за дългия път на книгата – от ръкописа до 
книжарницата, а внучката на любимата им поетеса сподели спомени за своята баба. От 
своя страна децата показаха завидни знания за нейното творчество, рецитираха 
стиховете й, а изработените читателски дневници предизвикаха огромен интерес и 
трогнаха много гостенката. 
 В края на срещата Дамян Яков подари книга на детето, което бе най-активно в 
дискусията по време на срещата, а родителите последваха примера му и купиха на децата 
си книги от импровизираната книжарница на издателството. 
Четенето не бива да приключва със затварянето на книгата. Дискусиите, обсъжданията, 
литературните викторини са забавни дейности, в които учениците с желание се 
включват. Инициативата „Маратон на четенето” бе празник за четящите ни ученици, 
които участваха във всички организирани инициативи от детските отдели на градските 
библиотеки. 
 В непринудена обстановка детският писател Панчо Панчев /Дядо Пънч/ разказа за 
творческия си път и любовта към литературата. Прочете стихотворения и забавни 
гатанки, запозна малките си слушатели с интересната интерпретация на новата си пиеса, 
всички попяха и се забавляваха. Автографите върху пъстрите му книжки остават скъп 
спомен от тази интересна среща.

  Дискусията на тема „Защо трябва да четем?” бе съпроводена с разказване на приказни 
истории с игрови моменти и забавни кръстословици. Служителите от библиотеката 
успяха да провокират учениците сами да открият отговора на въпроса „Защо четенето е 
важно за децата?”.
  В Световния ден на книгата и авторското право училищното фоайе отвори щанд с 
детски книги и бе организирана мини читалня. През междучасията децата предпочетоха 
да разгърнат интересните страници на книгите и да запишат на специален постер какво 
е книгата за тях. 
  Най-вълнуващ бе литературният двубой с читанката, организиран от служителите на 
библиотеката. Отборите се трудеха над поставените задачи, а жури от родители с 
председател г-жа Пламенка Ангелова, старши експерт по начално образование, 
оценяваше знанията им в областта на литературата. В този оригинален словесен двубой 
трудно можеше да се определи победител и  справедливо двата отбора бяха наградени с 
грамоти за участие и книги с приказки.
   Ученици се включиха и в първото онлайн-гласуване за наградата „Бисерче вълшебно“, 
което избира най-добрата детска книга у нас и се провежда с подкрепата на МОМН, 
Асоциация „Българска книга“, Българска библиотечно-информационна асоциация, 
Асоциация „Родители“ и Национален център за безопасен интернет. Подобен проект не 
е осъществяван до момента в България, а целите му бяха да запознае децата с модерната 
художествена литература, издавана на български език, да им даде възможност да 
направят сами своя избор за любима книга и да насърчи четенето сред подрастващите. 
Всички гласували за любимата си книга получиха специална грамота за почетно жури.
Четенето е въпрос на много и различни материали, които можем на намерим около нас. 
За да покажем на учениците колко е практично да можеш да четеш, организирахме 
годишно ТВ шоу „Умници” в края на учебната година. Организирахме  го като годишен 
изпит, но в модерна форма. Сценарият за забавната част бе подготвян от децата – сами 
избираха ролите си (водещ, журналист, рекламни агенти, полицаи, синоптици, актьори в 
приказки за „Лека нощ, родители”). В продължение на седмици трябваше да наблюдават 
различните предавания,  да подготвят текстовете за ролите си,  да изработят костюмите 
си и накрая да се представят пред родители и гости. Състезанието „Умници” бе 
организирано в няколко кръга с участващи екипи ученик-родител. Въпросите включваха 
знания от учебното съдържание по български език и литература, математика и околен 
свят. Победителят от всеки кръг получаваше грамота, а в края всички получиха 
препоръчителен списък с художествена литература за прочит през лятото. 
   Книгата е символ на духовното съвършенство. Тя пленява с магическата сила на думите 
и ни кара след години пак да обръщаме очи към нея и да я препрочитаме отново и 
отново. Приобщаването на децата към света на книгите е задължение и отговорност на 
всички – родители, учители, обществени организации. Да покажем на децата си как да 
ценят времето, прекарано с книга в ръка, както и да четат между редовете.  Да ги потопим 
в магията на хубавата книга и прелиствайки с внимание всяка страница да следят 
гънките й, защото всеки лист е научен от автора си да говори. Да почувстват красотата на 
писменото слово и усетят, че книгите са създадени, за да ни дадат нещо свято – знание.
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