
 

 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

Министерство на образованието и науката 

Регионален инспекторат по образованието – Плевен 
5800 Плевен,  ул.„ Д. Константинов” № 23;  тел: (064) 800 954; факс: (064) 841 272; e-mail: io_pleven@yahoo.com 
 

 

 

П Р О Г Р А М А 

 

за Национална седмица на четенето – от 7 до 12 декември 2015 г. 

в детските градини, училищата и обслужващите звена в Плевенска област 

 

 

Населено 

място 

Учебно 

заведение 

Инициатива Дата Място на 

провеждане 

Час на 

провеждане 

Участници/група, 

клас, брой, др./ 

Лице за 

контакт/телефон 

Плевен ПГРТО Училищна анкета „Ползата 

от четенето”- 

„Чета, защото…“ 

7 – 11 

декември 

2015 г. 

ПГРТО – 

класни стаи 

В часовете 

на класа 

всички ученици 8 

- 12 клас 

П. Бебова 

  Фейсбук инициативи – 

публикации на страницата 

на ПГРТО: „Любопитно за 

книги, 

писатели,библиотеки”; 

Преоткрийте забравен 

шедьовър”; „Това ми 

харесва” – покана към 

приятелите и ученици-те 

на училището да се 

включат с любими откъси 

от произведения. 

7 – 12 

декември 

2015 г. 

Фейсбук 

страницата на 

ПГРТО 

- ученици 8 - 12 

клас 

Ив. Генова 

 

  Изработване на 

книгоразделители от 

08.12.2015 

г. 

библиотеката 13.30 ч. ученици от 8 

клас 

И. Траянова 

mailto:io_pleven@yahoo.com


доброволци в 

библиотеката 

  Изложби: „Книгите на 

моето детство“ и „Книгите, 

без които не можем”. 

08.12.2015 

г. 

Фоайето на 

училището 

12.00 – 

13.30 ч. 

ученици 8 - 12 

клас, учители, 

библиотекар 

В. Данева 

  Да четем от книжка, да 

четем и с „мишка” – 

представяне на електронни 

книги и на сайтове за 

онлайн четене на книги 

09.12.2015 

г. 

Зала №4 12.00 – 

13.30 ч. 

ученици 8 - 12 

клас, учители 

П. Бебова 

Ив. Генова 

 

  „Моята любима книга” 

маратон на четенето 

/„Сподели любимата си 

книга”/ 

09.12.2015 

г. 

Библиотеката 

на училището 

12.00 – 

13.30 ч. 

ученици 8 - 12 

клас, учители, 

библиотекар 

Д. Михова 

  „Тийнейджъри четат…” – 

дискусия върху романите 

„Тина и половина”, 

„Графиня Батори” и 

„Макс“ на Юлия 

Спиридонова  

11.12.2015 

г. 

Зала №4 12.00 – 

12.40 ч. 

ученици от 9, 10 

и 11 клас 

Ив. Генова 

 

  Прожекция на филми по 

литературни произведения 

на български и чужди 

автори 

11.12.2015 

г. 

Зала №4 12.50 – 

14.50 ч. 

ученици от 8, 9, 

10 и 11 клас 

Ив. Генова 

 

  Подари книжка  - дари 

щастие - Ученици от 

ПГРТО подаряват книжки 

и четат приказки на децата 

от Дом „Детелина“ 

12.12.2015 

г. 

Дом за деца 

лишени от 

родителски 

грижи 

"Детелина" 

10 – 12 ч. ученици от 

Ученическия 

парламент, 

представители на 

всички класове 

Ив. Генова 

 

 

Директор: Невена Арабаджиева 


