
 
Скъпи учители/библиотекари, 

 

благодарим Ви, че се ангажирате да помогнете на учениците си да дадат своя глас за 

любима книга в Националната годишна награда за най-добра детска книга "Бисерче 

вълшебно" 2021.  

 

Наградата е първата в България, чието жури са само и единствено децата на възраст 

от 5 до 16 години включително. Целта ù е да насърчи функционалната грамотност, като ги 

стимулира: 

- да четат повече и с удоволствие; 

- да се научат да извличат информация, да трупат знания и да откриват връзки 

между книгите и между заобикалящата ги среда; 

- да правят преценка, като постепенно повишават своя вкус и развиват своите лични 

критерии за качество. 

 

Награда „Бисерче вълшебно“ мотивира децата да четат повече, защото книгите са: 

- новопубликувани (всичко непознато е по-интересно) 

- съвременни (близките до тях сюжети и теми им помагат по-лесно да тренират 

уменията си за четене; по-познатите думи не затрудняват обработката на 

информация) 

- разнообразни (има книги за всеки читателски вкус; насърчаваме разнообразието, 

за да стимулираме развитието на умение и нагласа за четене по желание). 

 

Вярваме, че когато децата имат достъп до по-близки до интересите и възможностите 

им книги, те започват да четат повече и постепенно достигат до шедьоврите на 

класическата литература или до научните върхове.  

Когато децата имат право сами да изберат книга, ние ги поставяме в активна позиция 

и ги учим на най-важното умение – да мислят самостоятелно.  

Благодарим Ви, че с Ваша помощ ще насърчим четенето чрез Национална награда 

„Бисерче вълшебно“!  
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За да подпомогнете учениците си да гласуват за книги, нанесете вота им чрез 

попълването на таблицата "Колективна форма 2021". Можете да я изтеглите от сайта: 

https://www.biserche.com/kolektivna-forma-2021/ 

Използването на формуляра за колективен вот ни позволява да проследим коя е по-

активната страна при насърчаването на четенето: семейството, учителите, 

библиотекарите.  

Когато попълните и изпратите таблица за колективен вот, това ни позволява и да Ви 

изготвим и персонална грамота, която да изпратим след края на кампанията.  

 

 

Съдържание: 

I. Инструкции за попълване на формуляр за колективно гласуване 

II. Информация за възрастния – учител или библиотекар 

III. Изпращане на колективната форма и грамоти за учениците 
 

  

https://www.biserche.com/kolektivna-forma-2021/
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I. Инструкции за попълване на формуляр за колективно 
гласуване 

 

 
 

1. Попълнете трите имена на всеки ученик. Информацията ни е необходима, за да 

гарантираме, че няма да има дублиране на вота.  

2. Попълнете възраст на детето.  Моля, отбелязвайте само с цели цифри или 

числа. С тази стъпка гарантираме, че по-големите не гласуват за книги за по-

малки деца. (Според регламента по-малките имат право да гласуват за книга от 

по-горна категория, но обратното не е позволено.) 

 

За да Ви улесним в попълването, част от колоните са с падащо меню, от което можете 

да изберете категорията, в която гласуват децата и книгата, която подкрепят. Клетките 

с падащо меню са оцветени в жълто. Когато кликнете върху тях, ще Ви се появи стрелка 

за падащото меню, чрез което да направите своя избор. 

 

3. Когато натиснете клетка под заглавието на колона "Категория", ще Ви излезе 

падащо меню с четирите художествени категории. Изберете категорията, в 

която гласува съответният ученик.  
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4. Щом изберете категорията, в съседната клетка от колона "Заглавие" ще се 

появи падащо меню с книгите от съответната категория - изберете онази, 

която детето подкрепя*. 

 

 
 

* Забележка: Не очакваме всички деца да подкрепят една и съща книга. Нека 

направят своя избор сами. 

 

NB! Ако се окаже, че подкрепяната книга е в друга категория, трябва първо да изтриете 

заглавието на книгата, за да Ви се отвори след това падащото меню с четирите 

възрастови категории и да изберете правилната категория, а след нея – правилната 

книга. 

 

5. В колона „Защо избирам тази книга?“ можете да впишете аргументите на всеки 

участник. Те са полезни за екипа ни, но ако попълването им ще Ви затрудни, 

можете да ги пропуснете.  
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6. В клетките от колона "Нещотърсачи" отново ще ви се отвори падащо меню - 

този път с нехудожествените заглавия. Изберете онова, което детето подкрепя. 

(И тук не очакваме всички деца да харесват една и съща книга. 

Разнообразните теми покриват техните различни интереси и ще е 

интересно да се види кои теми ги вълнуват повече чрез направения избор.) 

 

II. Информация за възрастния – учител или библиотекар 
 

Следващите полета съдържат информацията за Вас, която ни е необходима при 

обработката на вота и изготвяне на статистика за гласувалите деца по населени места, 

училища/библиотеки/детски градини. Можете да попълните тази информация само в 

първия ред - ние ще я копираме в останалите. 

 

 
 

1. Населено място: когато попълвате, изпишете САМО името на населеното място 

(без град/село) 

2. ПК: посочете пощенския код на населеното място, като го изпишете единствено 

с цифри (напр. 1000).  

3. Училище/библиотека/читалище: изпишете ОУ/НЧ/СУ/РБ и името, като 

използвате ЕДИНСТВЕНО кавички (не запетаи). Пример: ОУ „Любен Каравелов“ 

или НЧ „Светлина – 1921 г.“ или РБ „Партений Павлович“  

NB! Не се притеснявайте, ако заради шрифта, който използвате, кавичките не са 

според нормите на българския книжовен език. Ще коригираме това автоматично 

при подготовката на грамотите.  

 

4. Имена на възрастен: тук можете да впишете както Вашето име, така и на други 

Ваши колеги (помощник-учител, възпитател или друг), които са Ви помогнали 

при провеждането на четене и гласуване в Награда „Бисерче вълшебно“. 

Впишете имената едно след друго, като ги разделяте със запетаи. 

5. Пощенски адрес: той ни е необходим, за да Ви изпратим персонализирана 

грамота (и на останалите Ваши колеги, ако сте попълнили имената им) след 
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края на кампанията. При въвеждане на пощенския адрес не е необходимо да 

слагате улиците в кавички. 

6. Имейл адрес: необходим ни е, за да Ви уведомяваме за новости и промени, 

свързани с кампанията.  

7. Телефон за връзка: ще го използваме, ако някой от Вашите ученици е изтеглен 

в томболата ни за награди – комплекти с книги.  

III. Изпращане на колективната форма и грамоти за учениците 
 

• Щом попълните таблицата, изпратeте я на имейл teacher@biserche.com. 

• В отговор на писмото автоматично ще получите файл за изтегляне с грамотата 

за почетно жури, която можете да разпечатате в необходимия брой 

екземпляри съгласно броя на учениците си и да ги наградите. (Проверете в 

папка СПАМ, ако нямате писмо от нас.) 

 

Ние не сме в състояние да изпратим грамоти за почетно жури на всички гласували 

деца, затова се надяваме да получим подкрепа от Вас.  

Можете да разпечатате грамотата на бяла или цветна хартия; можете да 

отпечатате по 2 бр. грамоти на страница, например.  

 

 

Благодарим Ви за подкрепата! 

 

 

 

С уважение:  

екип на фондация „Детски книги“ 

 

 

 

Награда „Бисерче вълшебно“ се провежда от 2013 г. с подкрепата на Министерството на 

образованието и науката.  

При въпроси и нужда от допълнителна информация относно Награда „Бисерче вълшебно“, 

номинираните заглавия и начините за гласуване, не се колебайте да ни пишете на имейл 

info@biserche.com или да ни потърсите на 0888801231. 

Всички лични данни се събират според ЗЗЛД и се обработват съгласно приета Политика за защита 

на личните данни.  

mailto:teacher@biserche.com
mailto:info@biserche.com
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