
Избрани отзиви от учители, използвали платформата Книговище.бг в 
Националното състезание по четене на МОН и Книговище 

Книговище потърси мнението на учителите, участвали в състезанието по следните въпроси: 

1. От началото на състезанието (приблизително) колко нови книги са прочели децата?  

2. Имате ли наблюдения дали завишеното четене е подобрило разбирането на текстовете и по 
другите предмети в училище и дали се отразява на резултатите, които показват по тях?  

3. Колко са “новите” читатели в класа след участието в състезанието?  

4. А колко нови детски книги прочетохте Вие в този период?  

“Прибилизителната бройка на прочетените книги е - 10 за най-добрите четци. Останалите са 
прочели - около 5, 6 книги в този период. Да не забравяме, че децата бяха в активен учебен процес, 
който предполага и много допълнителни учебни задачи. В периода на състезанието включваме 
прочетени от класната библиотека (имаме такава в клас), дигиталната библиотека - 
прочетено от Интернет, семейната библиотека - съдействие на родители, закупени от 
книжарница и препоръчани от приятели. Не са включени прочетените книги преди състезанието 
- за периода от тяхното детство до този момент. 

Моите наблюдения сочат за повишен интерес към четенето изобщо. Това споделиха с мен и 
родителите на моите ученици. Те бяха впечатлени от своите деца, които искаха от тях да им 
закупят нови книги, да потърсят в семейната библиотека книги, които им е препоръчал 
приятел. В голямото междучасие децата искаха да работят в Книговище на своите телефони, 
отправяха молби към мен за работа в Книговище и в други учебни часове. В часовете по Човекът и 
природата и Човекът и обществото учениците четяха уроците с лекота, започнаха да задават 
въпроси по тях и сами да търсят отговори в детските енциклопедии на Книговище. 

След участието в състезанието "новите" читатели в класа се увеличиха. Трима от моите 
ученици, които имат интерес към спорта, игрите и технологиите откриха за себе си, че 
спортния дух могат да го проявят и в състезание по четене. Така, доскоро приканвани да четат 
повече, вече сами търсеха своите съученици да им препоръчат книга или заедно да обсъдят 
прочетена такава.  

Относно прочетените от мен детски книги - само 3 за периода. Достатъчно, за да съм 
амбицирана да прочета повече. 

Много бих искала да споделя с Вас как  аз, моите ученици и техните родители видяхме това 
предизвикателство. За нас това беше възможност отново да покажем, че заедно можем повече 
(участваме в  инициативи, които са свързани с развитието на децата в различни области: 
благотворителност, здравословно хранене, дигитални умения, безопасен интернет и т.н.). 
Екипната работа е част от ежедневието на нашия клас. Със сигурност ще продължим работата 
си в платформата Книговище. Ще отчетем грешките, ще предвидим нови идеи за пълноценна 
работа с нея. Благодаря на всички, които участват в организацията и провеждането на това 
Национално състезание! Превърнахте в интересно преживяване четенето на книги и умението 



да разсъждаваш по тях. Наистина тепърва предстои още много работа, за да могат учениците 
да станат още по-добри в това сами да избират заглавия, да търсят полезното за тях във всяка 
една книга, да се забавляват и да търсят нови предизвикателства в света на Книговище.” 

г-жа Елизабет Влаева и 3. б клас, ОУ "Добри Чинтулов", Варна 

“Според статистиката в платформата децата са попълнили до момента 2555 въпросника към 
прочетени книги. Поне 3/4 от тях са книги, които вече бяха чели през годините. Определено 
това, че са 4.клас им помогна много в състезанието, имаха повече читателски опит. Всяко дете 
е прочело поне около нови 20 книги след състезанието, някои и повече.  

Наблюдения дали завишеното четене е подобрило разбирането на текстовете и по другите 
предмети имам - една от задачите за НВО в 4. клас е именно такава и ние непрекъснато правим 
тестове, подобни на тези в "Книговище"  при Четене с разбиране в часовете по БЕЛ - ИУЧ. Това им 
помогна по-бързо да могат да се запознаят с текста и за много по-бързо време да вникнат в него 
и сега уроците по другите предмети като Човек и общество и Човек и природа, например, не ги 
затруднява да отговарят на въпроси към прочетеното. Обогатиха си много речниковия запас от 
нови думи, развиха своето въображение и мисловна дейност - само положителни отзиви мога да 
дам.  

Новите ни читатели са 6 на брой. 

Анна Бояджиева, класен ръководител на 4."г" клас, ОУ " Йордан Йовков", Варна 

“При всички случаи завишеното четене води до подобрено разбиране на вякакъв вид текстове. 
Впечатление ми направи повишената читателска активност на три дечица от класа, които не 
проявяваха голям интерес към четенето.  

Моят клас си направи групов абонамент за платформата и съм уверена, че тепърва ще се 
възползваме от изключителните възможности, която тя предоставя за стимулиране на 
четенето с разбиране и превръщането му в любимо занимание. Възнамерявам да използвам 
пълноценно този образователен инструмент. Благодаря Ви!” 

Филка Димитрова, 3. Б клас, НУ "Иван Вазов", Враца  

“Моите ученици се включиха с удоволствие в състезанието, средно са прочели по две нови книги, а 
шестима станаха активни читатели. Рано е да правя генерални изводи за ползата от четенето 
през този период и влиянието му върху развитието на децата, но мисля, че това е един от 
начините да им покажем какво удоволствие и удовлетворение може да носи прочетена книга.” 

Ирена Екзарова, 6. Б клас, ОУ "Иван Вазов", Силистра 

“В Занимания по интереси четяхме предимно книгите от поредицата за Франклин, защото едно 
от децата ми ги донесе; освен това са кратки- в един час могат да се прочетат и обсъдят. 
Поощрявах ги веднага да попълнят въпросника у дома. Моите ученици са в 1 клас, не могат сами 
да четат приказки. За да участваме в състезанието, бяхме зависими от факторите "родител" и 
"компютър у дома". Второто не всички имат... А за първото се изисква готовност и желание от 
страна на родителя! Все пак колежка, чийто внук е в моя клас, ми сподели: "Дъщеря ми беше 
удивена как си успяла да запалиш Х. Преди се чудеше как да го усмири и да му почете, а сега вечер 
няма мира, докато не почетат заедно и не попълнят няколко въпросника." Обърнах ѝ внимание, че 



целта на цялото това начинание е и да "сгушим" мама или тати с детето на дивана :) Надявам 
се, че догодина и по-натам, когато децата могат вече сами да четат, ще се включат много 
повече. 

Децата напредват в четенето, но мисля че това е резултат от цялостната ни работа. Но 
това, което забелязах, е една градивна и ползотворна конкуренция! Децата постоянно си 
обсъждаха прочетените книги, отговорените вярно въпроси и спечелените точки.  

Новото, което аз изчетох, бяха историите на Франклин. :) /но аз съм от "старото" четящо 
поколение, за което "Вълшебникът от Оз" е в топ 10 на любимите книги :) Миналата година 
моите четвъртокласници ме "запознаха" с книгите на Стан, за Дръндьо няма да споменавам, 
така че съм в крак и с новата детска литература/” 

г-жа Ирена Мицковска, 1. А клас, НУ "Хаджи Генчо", Тетевен, обл. Ловеч  

 

“До този момент в моя клас са натрупани 57252 точки от 1441 решени въпросника при 93 % 
верни отговори от профилите на 23 четящи деца. Колко са новите прочетени книги се постарах 
да разбера днес. Отговорите бяха различни - от 3 до 20 приблизително. Изводите, които аз си 
направих от състезанието, съвпадат напълно с постигнатите резултати на моите ученици. За 
четирима от тях знаех, че четат от детската градина. Другите четяха книжки, но може да се 
каже по задължение до миналата година. Имам трима ученика, на които и до днес техниката на 
четене не е на нужното ниво. Отговорно мога за заявя, че има забележим напредък в периода на 
състезанието. Днес моите ученици са по-любопитни, питащи, търсещи отговори, мотивирани и 
съсредоточени при изпълнение на поставени задачи. Надявам се това ще окаже влияние и върху 
резултатите им по другите учебни предмети. В състезанието и платформата всички 23 деца са 
нови читатели, но лично за мен „новите“ читатели са девет. Това са тези, които без особен 
интерес четяха дори уроците си от читанките, а днес увлечени от състезателния дух, се 
потопиха в света на книгите. Лично аз в този период прочетох 8 нови детски книжки, 
препоръчани ми от самите деца. Забавлявах се много и сигурно ще продължа. Днес всички бяха 
много тъжни, че състезанието свършва, а едно момиченце каза: „Не е важно! Това свършва, но ще 
започне друго. Вие не спирайте да четете, книгите не са се свършили, а така по-лесно ще 
трупаме точки в другото състезание.“ Замислих се какво ги е провокирало да четат: самото 
състезание или интереса към литературата? Какъвто и да е отговора на този въпрос аз се 
радвам, че четат и най-важното, което виждам като резултат е промяна в мисленето им, във 
взаимоотношенията им и то към добро. За всичко това Книговище има голяма заслуга, затова 
искрено Ви благодаря.“ 

г-жа Мария Павлова, 3-В клас, ОУ "Иван Вазов", Свиленград, обл. Хасково  

“Удовлетворена съм от срещата и работата с Книговище! Успяхме да прочетем много нови 
книги, да си припомним прочетени преди, попълвайки въпросници, както и да прочетем заедно 
книги от класиката за деца. С голям интерес попълвахме и въпросниците към научнопопулярните 
книги - децата показаха знания от обща култура и научиха интересни факти от различни научни 
области и сфери на живота.  
Ние сме много активен клас - не пропускаме конкурси, дейности, инициативи, в които участваме с 
радост и вдъхновение, както и математически състезания и такива по английски език, където 
печелим призови места. Миналата година учредихме Клуб "Млади възрожденци", а от тази 
учебна година сме иновативен клас на МОН. Всичко това ангажира напълно свободното време на 
децата, а времето за четене често е късно вечер. В междучасията и в отдиха на обяд четяхме 
заедно и обсъждахме кратки лит. жанрове - разкази като "Серафим", "Даровете на влъхвите", 
приказки, басни и попълвахме въпросници след това. За да ги стимулирам повече, поставих табло 
"Кой какво чете в Книговище?", където децата залепваха стикери с името си и това на книгата. 
По-обемни книги, откъси от които имахме в читанката, децата си разпределяха на части и ги 
четяха онлайн, а други им принтирах и давах да четат в следобедните часове. Успяхме да 



създадем 3 действащи вече въпросника, още 2 са изпратени за редактиране. 
Завишеното четене със сигурност ще се отрази положително на резултатите по основните 
предмети, в частност БЕЛ, което ще проверя след края на принудителната ваканция. Три деца, 
които отначало не проявяваха интерес,  по- късно донесоха книги, с които привлякоха 
вниманието на съучениците си. В заключение ще кажа - ЧЕТЕНЕТО продължава!  

Обичта към книгата трябва да се отглежда като цвете - с много търпение, внимание, 
любов...както се стараем да правим ние още от първите дни на децата в училище.” 

г-жа Валентина Панайотова, 3-Б клас, ОУ "Георги Бенковски", Бургас  

“С моята колежка г-жа Николова работим заедно и се вълнуваме заедно с нашите второкласници 
относно читателската платформа Книговище. Регистрирани са всички деца от класа. 
Определено четенето на книги в нашия клас се превърна в хоби. Всяко междучасие се ходи в 
училищната библиотека. Използва се свободното време за четене и най-вече решаване на 
въпросници в любимото Книговище. Родители споделят, че децата желаят да им се закупуват 
книги, така също разменят със съученици. 

За двата месеца на състезанието може би около 40-50 нови заглавия на книги са прочели децата, 
като някои от книгите с  с по-малко съдържание и се четат бързо (например поредицата за 
Франклин). 

Много от книгите са познати за децата, особено приказките. Въпросниците, на които децата са 
отговаряли, са около 3000 за класа с 27 профила (всички деца от класа). Имайки предвид броя на 
въпросниците на книги, индивидуалните детски прочити варират от 20 до 350-400. 14 деца от 
класа са на 7 ниво в платформата. 

Определено децата четат с желание дори не толкова приятните за тях текстови задачи. 
Наблюдава се разбиране и осмисляне на прочетеното у по-голямата част от децата. И най-вече 
разбират условието на дадените задачи и упражнения. Председател съм на проблемната група 
на втори клас и отговарям за анализите от провежданите диагностики. Направи ми 
впечатление, че успехът на четирите паралелки по всички предмети от проведената междинна 
диагностика е отличен. Колежките споделят, че определено е провокиран интереса на учениците 
към четенето и осмисляне на прочетеното. 

По принцип всички деца от нашия клас са читатели, но определено на  около 1/3 от децата, на 
които не им беше толкова приятно четенето започнаха да посещават по-често училищната 
библиотека и да четат с желание, както и да се интересуват от други заглавия.  

Не са толкова много на брой прочетените от мен книги, но с много нови заглавия  и герои се 
запознах благодарение на децата, които споделят прочетеното. 

Безкрайно благодарим за вълнуващите мигове в Книговище. За нас и децата беше истинско 
предизвикателство да участваме в тази игра.” 

г-жа Искра Добрева, 2.Б клас, ОУ "Иван Вазов", Силистра  

“За мен и моите ученици участието в състезанието на Книговище бе ползотворно, вдъхновяващо 
и много забавно. С моите ученици от миналата година сме читателски клуб към Наградата 
„Бисерче вълшебно“. Тази година с нетърпение очаквахме номинираните гниги и веднага закупихме 
повече от половината и започнахме да четем. Искаме да прочетем всички, но едва ли ще се 
справим до месец април, но не се отказваме. 17 деца са бисерни читатели и повечето от тях са и 
в Книговище. Почти всеки ден обсъждаме решените от децата въпросници, колко трудни са били 
или пък интересни въпроси, които са им харесали. От началото на състезанието повечето от 



децата са прочели по 3-4 нови книги, а две от децата вече са прочели по 6 книжки. Всеки петък 
дискутираме какво сме прочели и интересните моменти и герои в книгите. Тогава разбирам кой 
как е чел и дали четенето е било с разбиране или не. И да, можем да се похвалим, че четем, за да 
разберем написаното. Разбираме го много по-добре и можем да отговаряме на всякакви въпроси. 
Няколко от децата дори подобряват усвояването на български език, защото той не им е майчин. 
Изисквам от децата да рисуват илюстрация и да напишат ревю на всяка прочетена от тях 
книга. Имаме трима нови читатели, които дори сами си закупиха по една книга и четат дори в 
междучасията, защото имат нужда от помощ за тълкуване на някои думи.  

4. Аз се стремя да прочета всяка книга, която препоръчвам на учениците си, но в читателския ни 
клуб трябва да прочета 33 книги, е... половината ги прочетох и продължавам.  

Нямахме възможност да създадем въпросници, но не спираме да четем и да се забавляваме с 
книгите. 

Благодаря Ви за вниманието!  

Радвам се, че се включихме в състезанието и това наистина ни стимулира да четем повече, за да 
се забавляваме, за да знаем, за да летим в други светове.” 

г-жа  Виолета Димова, 3-Б клас, СУ “Йордан Йовков“, гр. Тервел 

“Не мога да бъда много прецизна в изброяването, защото децата четяха доста и вкъщи. Сред 
любимите книги и най-решавани въпросници са тези за Хари Потър, Мечо Пух, наука, Баба Хола, 
Дръндьо. Всеки прояви интерес към различна книга. Около 20 бяха най-активните читатели в 
класа. Някои от тях четат много допълнителни произведения. Слагам средно по 10 книги / 
приказки на дете, като някои от тях бяха вече познати. 

Голяма част от учениците решаваха много съвестно и съсредоточено и вярвам, че това има 
положителен ефект и върху четенето с разбиране. Имат отлични резултати на 
изпитване.Като "нови читатели" бих определила 3-4 деца, които в процеса на състезанието 
започнаха да четат по-активно.  

Аз чета постоянно детска литература, тъй като имам интерес към нея, не само професионално. 
В последно време си припомних много книжки и приказки, четени някога. 

Гордея се много с децата, които станаха автори на въпросници, които вече са публикувани в 
сайта.” 

Катерина Петрова, 3. В клас, 78 СУ "Христо Смирненски", Банкя, обл. София-град  


