
  

РЕГЛАМЕНТ 
На НАЦИОНАЛНОТО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ЧЕТЕНЕ и 
СЪЗДАВАНЕ НА ДИГИТАЛНО СЪДЪРЖАНИЕ 

в платформата КНИГОВИЩЕ.бг 
под егидата на МОН, 

стартиращо в  
Национална седмица на четенето 2019 г. 

На вниманието на началниците  
на РУО в България 
На вниманието на директорите  
на общинските, държавните и частните училища в България  

Уважаема госпожо/господин Директор, 

На 9.12.2019 г. по повод Националната седмица на четенето, организирана от МОН в 
изпълнение на Националната стратегия за насърчаване и повишаване на 
грамотността (2014-2020) стартира Националното състезание по четене и 
създаване на дигитално съдържание за училищни класове чрез платформата за 
стимулиране на осмислящото четене сред децата - Книговище.бг (www.knigovishte.bg).  

Участието в състезанието на училищните класове е включено в предложените от 
МОН национални инициативи по повод Националната седмица на четенето. 

ПЕРИОД на състезанието: 
9.12.2019 г. - 4.2.2020 г. (край на първи учебен срок) 

КАКВО е Книговище 

Книговище.бг е онлайн платформа за стимулиране на осмислящото четене. В нея се 
съдържат въпросници по детска литература (художествена и научно-популярна), 
които целят да регистрират доколко децата са разбрали прочетеното. Книговище.бг 
използва игровия подход и от децата се възприема като онлайн игра на въпроси и 
отговори върху детски книги, като личен електронен читателски дневник, като 
забавление и образование в едно. Книговище е и образователен инструмент за 
учителите, който те използват чрез формиране на читателска група на класа. 

Как става регистрацията за ползване на Книговище?


http://www.knigovishte.bg


В Книговище децата, със съдействието на своите родители регистрират лични 
читателски профили. Самостоятелно, след прочитане на една книга или отделна 
приказка, ученикът решава въпросника по нея в Книговище и срещу всеки верен 
отговор получава точки в своя профил. Точките се трупат и детето качва читателски 
нива. Води си читателски дневник, в който може да качва и свои рисунки, може да 
споделя мнението си за прочетената книга с други нейни читатели. Младият читател 
в платформата се състезава и с останалите участници в нея, като може да види къде 
се нарежда сред тях. 

За да се организира читателска група на класа, учителят също регистрира свой 
профил (като учител) и към него се прикрепват регистрираните вече детски профили. 
Това дава възможност на децата в групата да се състезават със съучениците си, а на 
учителя - да вижда какви са читателските постижения на всяко дете - като книги, 
които четат, какъв е процентът на разбиране по всяка прочетена книга, натрупани 
точки. Чрез профила на учителя целият клас се включва в състезание с останалите 
класове от същия випуск, участващи в платформата. Те могат да се състезават по 
точки, по ниво на разбиране, по обем на прочетени книги. Учителят може да 
използва тази информация, за да стимулира разговора за книги в клас много по-
информирано, може да поставя читателски цели на целия клас и да следи за 
следването им. И всичко това по един забавен и увличащ децата начин. Целият клас 
заедно с помощта на учителя може да създава нови въпросници за платформата 
Книговище.бг и това да трупа точки за цялата група. Повече за функциите в 
платформата може да бъде прочетено в меню “Помощ” на www.knigovishte.bg. 

Повече за функциите в платформата може да бъде прочетено в меню “Помощ” на 
www.knigovishte.bg. 

КОЙ може да се включи в Националното състезание по четене и 
създаване на дигитално съдържание  

Състезанието е групово, по класове, т.е платформата отчита читателските резултати 
по групи (КЛАСОВЕ), които се формират от индивидуалните постижения/точки на 
всеки ученик от един клас и от точките от създадени групово или индивидуално 
въпросници.  За участие в състезанието като крупа Клас, индивидуалните профили 
на всички ученици от съответния клас трябва да са обвързани с профила на учителя, 
който води и модерира групата Клас. Подробна информация как става това 
обвързване може да намерите в менюто Помощ>Как се създава група Клас в сайта 
на Книговище.  

Състезанието е отворено както за вече регистрирани, така и за нови потребители на 
книговище.бг. В периода на състезанието, ползването на платформата е напълно 
безплатно! 

➔ Участниците от 1. до 7. клас трупат точки през индивидуалните си профили 
чрез решаване на въпросници по детски книги, които учениците са прочели, 
както и чрез създаване на нови въпросници по книги, за които още не са 
качени въпросници в платформата (желащите да пишат въпросници трябва 
да запазят заглавието, като пишат на quiz@knigovishte.bg). Качени 
въпросници носят на автора (група или личност) 3 х точките на въпросника. 
Тези точки, натрупани в периода на състезанието, се сумират с точките на 
останалите деца в класа и така формират читателския резултат на класа. 

http://www.knigovishte.bg
mailto:quiz@knigovishte.bg


Въпросниците, решени през учителския профил, не носят точки на 
групата. 

➔ Участниците от 8. до 12. клас трупат точки чрез индивидуално или групово 
създадени въпросници за платформата. Желащите да пишат въпросници 
трябва да запазят заглавието, като пишат на quiz@knigovishte.bg. След 
преглед и редакция от страна на Книговище.бг одобрените въпросници се 
качват в платформата и носят 3 х точките на въпросника. Препоръчваме да 
се създават въпросници за възрастова група 1.-7. клас. 

КАК се ОТЧИТАТ РЕЗУЛТАТИТЕ 

Резултатите на класовете-участници в състезанието се отчитат в реално време на 
онлайн табло на страница на Книговище.бг. Таблото ще бъде активирано на 
9.12.2019 г. 

Резултатите могат да се разглеждат и по области и випуски. 

ФОРМУЛА за изчисление на РЕЗУЛТАТИТЕ 

За 1.-7. клас 
 

За 8.-12. Клас 
 

Резултатите от решените въпросници се засичат от 00:00 часа на 9.12.2019 г. 
До 24:00 часа на 4.2.2020 г.   

Поради спецификата на процеса по редакция и корекция на създадените 
въпросници, за да се отчетат точките, натрупани от тях, е необходимо те да бъдат 
изпратени на quiz@knigovishte.bg не по-късно от 2.2.2020 г. Препоръчваме да 
бъдат изпращани веднага след създаване, защото процесът на редакция е 
своеобразно обучение на създателя му. Така всеки следващ въпросник става по-
добър и по-лесен за измисляне. Подробни инструкции за методологията на 
създаване на въпросници могат да бъдат открити в меню “Създай въпросник” във 
футъра на сайта на Книговище (https://www.knigovishte.bg/page?id=12). 
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НАГРАДИТЕ 

На победителите в състезанието Книговище ще връчи дигитална грамота и 
ще подари по 1 групов абонамент за Книговище, валиден до 15.9.2020 г.   

Победителите се определят по области и по випуски (28 области х 7 випуска) - 
196 групови абонамента.  
В индивидуалните профили на тези победители ще стои надпис “Победител в 
играта на Книговище в Националната седмица по четене 2019-2020 г.” 

За гимназиалния курс класацията е обща и се излъчва 1 клас победител за 
цялата страна - клас “Дигитален създател”. Наградата от страна на Книговище 
е групов годишен абонамент за клас - за игра в платформата. Тази награда 
учениците от класа “Дигитален създател” могат да подарят на друг клас от 
тяхното училище.  

В индивидуалните профили, ползващи подаръка от Дигиталните създатели, ще 
стои надпис “Класът играе на Книговище благодарение на Дигиталния създател в 
играта на Книговище от Националната седмица на четенето 2019-2020 г.”  

ДОСТЪП до КНИГОВИЩЕ.БГ 

В периода на състезанието (9.12.2019 г. - 4.2.2020 г.) платформата ще бъде 
отворена за свободен достъп. В този период участниците ще могат да закупят 
абонамент на преференциални цени (с 40 % отстъпка). След 4.2.2020 г. 
системата ще бъде отново затворена за ползване само с абонамент.  

Заповядайте! Разгледайте сайта и се включете в най-голямото и 
единствено по рода си онлайн състезание по четене и създаване на 

дигитално съдържание! 

За контакт: info@knigovishte.bg

mailto:info@knigovishte.bg

