
Анекс 1 
към Условия за използване на онлайн платформата Книговище.бг  

(относно създаване на профили от страна на учителите) 

1. Книговище е  онлайн игра на въпроси и отговори върху детски книги, 
която цели да привлече децата към четенето за удоволствие и да 
подобри четивната им грамотност.  За децата то е  онлайн игра, но 
такава, в която могат да се включат, като четат книги. 

В Книговище.бг децата влизат в своя профил, намират заглавието на 
книгата/приказката , която скоро са прочели , и отговарят на 
предварително заредените към нея въпроси, избирайки измежду три 
възможни отговора . Въпросите носят различни точки според 
трудността на текста. С верни отговори децата трупат точки и 
качват читателски нива. 

Учениците се състезават с компютъра, но и с връстниците си. Могат да 
виждат какво четат другите и да разглеждат препоръките. Книговище 
служи и за електронен читателски дневник, в който младият читател да 
си води бележки и качва рисунки по книгите, които е прочел. 

Платформата е общност на четящите, която се развива непрекъснато, 
за да предоставя забавление и образование в едно.  

Книговище е насочена към деца и младежи от предучилищна до около 14-
годишна възраст.   Те могат да ползват играта самостоятелно или в 
групи. В групата на КЛАСА учителят е неин своеобразен администратор, 
като има възможност да използва различни инструменти, чрез които да 
организира онлайн състезания, обсъждания на живо и да връчва 
дигитални грамоти. 

2. С цел по-добра функционалност ,  електронната платформа 
„Книговище.бг“  (наричана още „Платформата“)  е проектирана по начин, 
по който позволява на учителите да създават профил на ученици от 
собствените им класове. 

3. Поради това, че регистрацията изисква попълването на данни, които 
попадат под дефиницията за лични данни по смисъла на 
законодателството, необходимо е учителят да се увери, че родителят 
на детето е съгласен със създаването на подобен профил. 

4. Учителят може да събира съгласието на родителя чрез използването 
на Приложение 1 (за индивидуално съгласие) или Приложение 2 (за съгласие 
от повече родители), създадени с цел улеснение на регистрационния 
процес. 



5. При получено съгласие на родител по предходната точка, учителят се 
ангажира да създаде профил на детето/децата на Платформата. 

6. Приложенията, както и други документи, чрез които родителите 
дават съгласие, следва да се съхраняват при съответния учител за срок, 
за който ученикът има валиден профил и е прикачен към съответния клас. 

7. Платформата събира ограничено количество лични данни, не събира 
данни от чувствителен характер и реално не съществува риск за 
децата при използването на техните данни. Заедно с това, функцията 
на Платформата е такава, че злоупотреба с данните на децата не би 
била възможна. Ако все пак възникне необходимост да се докаже, че е 
получено съгласие за регистрация на профил на ученик, учителят, който 
създава съответния профил,  е задължен  по силата на настоящото 
приложение да може да предостави съответния документ, доказващ 
съгласието на родителя. 

8. Платформата предоставя лесен начин за управление на профилите и 
информацията в тях. Можете да видите повече информация в 
www.knigovishte.bg. 

9. Учителят се задължава при всеки един възникнал казус, въпрос на 
родител, да отправя незабавни писмени искания за съдействие на имейл: 
info@knigovishte.bg. 


