РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО – МОНТАНА

Съгласно писмо на МОН с вх. № 9105-304/28.09.2018 г. във връзка с изпълнение
на Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността /2014-2020/,
Националния план за действие през 2017-2018 година, приет с Решение № 541/26.09.2017 г.
на Министерския съвет, и в съответствие с Регионалния план за насърчаване и повишаване на
грамотността на РУО - Монтана за 2017-2018 г. е проведена Национална седмица на четенето

/22.10.2018 г.- 26.10.2018 г./.
Обхванати са ученици от 59 училища и деца от 34 детски градини от област
Монтана, които осъществяват различни дейности във връзка с повишаване на
грамотността и създаване на интерес към четенето. Между осъществените инициативи
са: анкети „Защо е нужно да четем”; презентации на автори и книги; изготвяне на табла,
кътове с любими книги; представяне на откъси от любими книги пред публика;
читателска щафета; дискусии на теми, свързани с книгите и четенето; организиране на
работилници за творческо писане; конкурси „Най-добър четец”, „Най-добър разказвач на
приказки”, „Най-добър рецитатор”; езикови и литературни състезания; състезание
„Разбирам това, което чета”, викторини; състезание за „бъбривци”; срещи с автори на
книги; посещения на читалища и библиотеки- четене или слушане на художествени и
нехудожествени текстове; провеждане на уроци по литература в библиотеката; рецитали;
драматизации, изложба „Любими литературни герои”; парад на любими герои; четене на
авторски творби; куклен театър; кът с книги и материали „Моята любима професия”; „С
любима

книга

на

открито”-

публично

четене;

изготвяне

на

обява,

покана,

информационна бележка във връзка със Седмицата на четенето; дискусия „Приказка за
стълбата в контекста на днешния ден”; петминутка на книгата- представяне на автор,
който не се изучава; „ В света на приказките…”- на фона на музиката на Шопен.
Проведени бяха Радичкови дни с много инициативи, тематично свързани с
творчеството на писателя Йордан Радичков. В рамките на Седмицата беше отбелязана
годишнина от рождението на писателя от училищата в Монтана.
В Седмицата на четенето РУО- Монтана организира среща с поета Матей Шопкин.
В нея се включиха ученици от следните училища- ПГПЧЕ „Петър Богдан”, ПМПГ „Св.
Климент Охридски”, ФСПГ „Васил Левски”. Присъстващите ученици показаха интерес
към поета и творчеството му. Участниците в срещата рецитираха стихотворения от
последната стихосбирка на Матей Шопкин, декламираха и свои стихотворения, задаваха

интересни въпроси.

Присъстваха и учители по БЕЛ от тези училища. Срещата се

превърна в истински празник на поезията.
Дейностите, свързани с четенето, включват и решаване на езикови задачи, изготвени
от учените от БАН. Такива задачи по български език за 5., 6., 7. клас изготви Институтът
за български език към БАН и бяха предоставени на всички училища с прогимназиален
етап в областта.
Проведен бе дванадесетият пореден Маратон на четенето под надслов „Децата на
Монтана четат 2018“, съвместно с РБ „Гео Милев”. Маратонът е програма за
насърчаване на четенето в България през 2007 г., но прераства в програма за лятно
четене със състезателен характер, с продължителност от 23 април до 31 август всяка
година. Тази година в Маратона участваха 199 деца от 18 училища и детски градини
основно от град Монтана. Участниците в Маратона са прочели общо 3067 тома.

