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ЗАПОЧНА РЕАЛИЗИРАНЕТО НА НП КЪМ МОН  

"ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪВРЕМЕННА, СИГУРНА И ДОСТЪПНА  

ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА" 

МОДУЛ "БИБЛИОТЕКИТЕ КАТО ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА" 

 

 

      През месец февруари 2023г. започна реализирането на дейностите по НП към МОН 

"Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда" Модул "Библиотеките като 

образователна среда". 

 Обзаведена е стая/кът за четене в Корпус 1 на училището с нови цветни и нестандартни 

мебели, които предразполагат към уютна, неформална читателска среда 

  Закупени са 151 книги от различни жанрове, съобразени с интереса и потребностите на 

съвременните деца, 3D макет на Слънчева система, програмируема пчела робот Bee-Bot и др. 

       Започнаха и инициативите в обособения кът за четене, съгласно изготвения график. 

       На 14.02.2023г. с учениците от 1 и 2 клас, а на 15.02.2023г. с учениците от 3 и 4 клас беше 

олганизирано и проведено литературно четене на тема: "С героите на Ран Босилек". 

       Учениците от начален етап се запознаха с живота и творчеството на забележителния творец, 

преводач и издател на детска литература, сладкодумеца Ран Босилек. Децата изгледаха 

презентация за живота и творчеството на писателя и отговаряха на въпроси към нея. С вълнение 

учениците рецитираха стихотворенията "Родна реч" и "Родна стряха" и научиха, че "Я кажи ми" е 

любима песен на българските емигранти. Четоха се откъси от приказки и се поставяха текстовете 

към рисунки с любими герои от приказки на Ран Босилек, които те сами нарисуваха. 

        Пред погледите на учениците и гостите на събитието оживяха героите от приказката "Най-

хубавото" чрез драматизация  подготвена от учениците от ІІІ-б клас. 

        На 16.02.2023г. в стаята за четене беше проведена среща разговор с Надежда Романова – поет 

и журналист на тема: „Границите на моя език са границите на моя свят – Лудвиг Витгенщайн“. 

Срещата се проведе с активното участие на ученици от 7 до 12 клас, които изразиха своето мнение 

за смисъла и важността на четенето и писането за изграждането и съществуването на съвременния 

човек. Учениците разбраха ползата от четенето на книги и как книгите ти помагат да си добър в 

професията  и работата си. Това, което е заложено в личността на подрастващите, това се развива 

и в бъдеще. 
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