
М А Р А Т О Н    Н А    Ч Е Т Е Н Е Т О    2 0 1 9 
 

П Р О Г Р А М А 

НА ИНИЦИАТИВИТЕ НА ЧИТАЛИЩНИТЕ БИБЛИОТЕКИ  

ОТ ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ 

 

гр. Ардино, общ. Ардино  

Библиотека при НЧ „Родопска искра - 1921”  
 
11  април  
 „Час на българската поезия в библиотеката” – с участието на  ученици 
от 9 кл. 
 
 17 април  
 „Заедно в библиотеката” – учениците от 1-ви клас ще се "запознаят" с 
библиотеката, с многообразието на книгите и енциклопедиите, с 
правилата в библиотеката и как могат да използват фонда. Ще 
прочетем любими детски приказки. 
 
с.Бенковски, общ. Кирково 

Библиотека при НЧ „Възраждане - 1928г.” 

02- 05 април 

”Моите първи стъпки в библиотеката” – посещение на 2-ра и 3-та 
група на ДГ „Мики Маус”, четене на любими приказки. 

08 – 10 април 
”Вече сме читатели” –  колективно посещение на първокласници. 

11 – 12 април 

”Децата на Бенковски четат” – Големите четат на малките.  

16 – 18 април 

”Библиотекар за един ден” –  ученици от 5-ти до 7-ми клас ще се 
запознаят с професията на библиотекаря и правилата за ползване на 
библиотеката. 

22 - 23 април 
„Защо трябва да четем книги” –  презентация, разговор и четене с 
ученици от 9-ти до 11-ти клас. 
 
с. Габрово, общ. Черноочене 

Библиотека пи НЧ „Дружба - 1956” 

 

 



10 април 
 „ Мамо, прочети ми приказка!” – родители четат приказки на децата 
от  ЦДГ „ Слънце”. 
 
16 април 
 Презентация за живота и творчеството на Емилиян Станев – групово 
посещение на ученици. 

22 април 
„ Вече сме читатели” – колективно посещение на първокласници. 

с. Глухар, общ. Кърджали 

Библиотека при  НЧ ”Прогрес 1971”  

02 април 
 „Книгата – мой доверен приятел” –  ученици от 3 клас четат любими 

приказки на първокласници. 

 

11април 
 „Театър в библиотеката” –  първокласници четат по роли приказката 
„Червената шапчица”.  
 
18 април 
„ И мама обича приказките” – майки четат приказки. 

 

гр. Джебел, общ. Джебел 

Библиотека при НЧ”Хр. Смирненски-1924”  
 
2 април 

Тържествено приемане на  I-ви  „А” клас , като нови читатели  на 

библиотеката.  

 
3 април  

„На гости в библиотеката” – предучилищна група при ЦДГ „Щастливо 
детство” гр. Джебел. 

                                                                          
4 април  

Тържествено приемане на  I-ви  „Б” клас за нови читатели  на 
библиотеката.                                                                                         
 
 5 април 

„На гости в библиотеката” – предучилищна група при ЦДГ „Изгрев”, гр 
Джебел. 
 
 



с. Дрангово, общ. Кирково 
Библиотека при НЧ „Васил Левски – 1952” 

2 април 

Откриване на Маратона на четенето с децата от ДГ „Славейче” село 

Дрангово. 

„В света на приказките” – четене и разказване на любими детски 
приказки в библиотеката. 
 
5 април 

Библиотеката на гости в ДГ „Славейче”: „Имало едно време” – четене 

на български народни приказки. 

9 април 
„Мишката в полза на книжката” –  прожекция с мултимедия на 

приказки на децата от ДГ „Славейче” в библиотеката. 

12 април 
Колективно четене  на приказки, разкази и стихотворения на открито 

с ученици от 1 до 4 клас от ОУ „Васил Левски”- село Дрангово. 

17 април 
„Аз обичам да чета, аз обичам да мечтая” –  четене на открито с децата 

от ДГ „Славейче”. 

23 април 
Запознаване на малките ни читатели с книгата „Дрангово -  следи от 

миналото” от местния автор Валери Ковачев.    

с. Звиница, общ. Кърджали  
Библиотека при  НЧ „Васил Левски 1997“ 

10 април 
 „Вълшебният свят на народните приказки“ –  децата от детска 

градина „Мир“  гостуват на Библиотеката. 

Костино, общ. Кърджали 
Библиотека при НЧ „ Димитър Полянов-1962” 

8 април  
 “Аз вече мога да чета” –  инициатива с първокласници в 
библиотеката. 

12 април 
 “Библиотекар за един ден “ - деца обслужват деца. 

 



16 април  
„Първи стъпки в библиотеката” – деца от   ДГ "Валентина Терешкова “  
с. Костино на посещение в читалищната. 

 

гр. Кърджали, кв. „Гледка 
Библиотека при НЧ „Родопски фар 1938” 
 
2 -7 април 
Прожекции на любими детски филмчета по приказките на Х. К. 
Андерсен. 

 
10-11 април 
Среща с автора Божидара Ангелова и представяне на нейната книга 
„Книгария” пред ученици от ОУ „Васил Левски”. 
 
12-15 април 
„Моето посещение в библиотеката” с деца от предучилищна възраст 
от ЦДГ „Здравец” и ученици от ОУ „Васил Левски”. 
 
16-19 април 
Верижно четене на приказки от Х. К. Андерсен и Шарл Перо с ученици 
от клуб „Вълшебният свят на приказките”. 
 
19-25 април 
„Хайде да четем в детската градина” – четена на български народни 
приказки с поуки, гатанки от Асен Босев в ЦДГ „Здравец”, кв. Гледка 
 
22-25 април 
Запознаване с празниците Лазаровден, Цветница и Великден. 
Творческа работилница за изработка на картички по случай Великден.  
Конкурс за изразително четене. 
Изложби, библиотечен кът , посветени на  391г от рождението на 
Шарл Перо, 106 г. от рождението на Асен Босев и 126г. от рождението 
на Елисавета Багряна. 
  

с. Тихомир, общ. Кирково 
Библиотека при НЧ „Родопска пробуда -1935”  

5 април  
„Приказки любими” – откриване на маратона на четенето – ЦДГ 

“Гранчар“  

9 април 
Четене на непознат текст с учениците от 6-7 клас от ОУ“Васил 

Левски“-с.Тихомир. 



12 април 
„Читалня под небето” – ученици четат на открито откъси от романа на 
Астрид Линдгрен „Емил от Льонеберя“. 

17 април 
Четене на стихове с учениците от 1-4 клас.  

22 април 
„Образ и текст” - любими моменти от книгата и филма “Пипи Дългото 
чорапче“ на А. Линдгрен.                                                                 

с. Черноочене, общ. Черноочене 
Библиотека при НЧ „Пробуда 1952”  

8  април 
Посещение на деца от IV група при ДГ „Знаме на мира“, запознаване с 
библиотеката и детската книга.  

10 април 
 „Пътуващи приказки” – Библиотеката гостува на децата от ДГ в  с. 
Житница. 

 11 април 

„За първи път в библиотеката“ – посещение на децата от III група при 

ДГ „Знаме на мира” в с. Черноочене. 

18  април 

Мини мобилна библиотека – Библиотеката гостува на децата от ДГ 

„Знаме на мира”- с. Черноочене. 

23  април 

„Всички букви зная, мога да чета” – Библиотеката гостува на 

учениците от 1 клас при СУ „Христо Смирненски”- с. Черноочене. 

 


