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II Международен конкурс по четене на български език 
за 3 и 4 клас за деца в чужбина- 04 юни 2022г.Рим, Италия 

  

Посолство на Република България 

Рим 

БУ„ АзБуки“ в Рим и Колеферо към Културна асоциация 

Асен и Илия Пейкови, Италия 

обявява 

II Международен конкурс по четене на български език за 

трети и четвърти клас за училищата в чужбина- онлайн 

виртуална среща 

на 

4 юни 2022г. 

Ден събота- 15:00 часа българско време 

Виртуалната среща ще се проведе в училищния профил Google meet. 

 
 

Конкурсът по четене на български език за трети и четвърти клас се провежда 

за втора учебна година по инициатива на Бу„АзБуки“ в град Рим и Колеферо 

към Културна асоциация Асен и Илия Пейкови, Италия, като желание да 

продължим традицията и да поощряваме четенето на българска детска 

литература от деца родени и обучаващи се в училища в чужбина. Мотивът за 

провеждането е обединяване на деца от български произход от други държави 

извън територията на България и училища, в които е застъпено обучението на 

български език. 
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за 3 и 4 клас за деца в чужбина- 04 юни 2022г.Рим, Италия 

Конкурсът се провежда за втора поредна година организирана от БУ„АзБуки“ в 

Рим и Колефеор към Културна асоциация Асен и Илия Пейкови, Италия 

онлайн. 

Организаторите не поемат риск да проведът конкурса присъствено поради 

неясните и променящи се условия от Ковид 19 за събиране и струпване на деца 

и гости на едно място и от различни държави. Искрено се надяваме през 

следващата година това да се осъществи на живо в топлия и гостоприемен Рим, 

Италия. 

В конкурса имат право да участват деца от трети и четвърти клас към училища 

в чужбина. Допуска се участие по трима от клас за училище. Трима 

представители от трети клас, също трима представители от четвърти клас от 

училище. 

Достъп за участие имат деца 

от трети клас на възраст от 8 до 9 години,   за четвърти клас – от 10 до 11 

години. 

Конкурсът се проведжа в два кръга: 

Първи кръг- включва първи тур и втори тур 

Втори кръг- включва трети тур 
 

Първи кръг Втори кръг 

Първи тур и втори тур Трети кръг 

Какво включват първи, втори и трети тур? 

Първи тур: четене на познат текст чрез теглен жребий 

Втори тур: четене на непознат текст чрез жребий 

Трети тур : След успешно преминаване на първи и втори тур: четене на 

скоропоговорка. 
 

Първи тур Втори тур Трети тур 

Четене на познат текст Четене на непознат 

текст 

Четене на 
скоропоговорка 
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Награден фонд: Грамоти за всички участници 

Крал и кралица на добротата за 3 и 4 клас-Грамота, корона и предметна 

награда- за всеки участник от трети и четвърти клас 

Принц и принцеса на доброто за 3 и 4 клас- Грамота и предметна награда за 

участник от трети и четвърти клас 

Дук(хетрцог) и Дукеса(херцогиня) на доброто за 3и 4 клас- Грамота и 

предметна награда за участник от трети и четвърти клас 

Виртуалната среща ще се проведе в училищния профил Google meet 

Правила за участие във виртуалната стая за провеждане на Втория 

международен конкурс по четене на български език за 3 и 4 клас – 2022 г. 

 
 

1. Подайте молба за участие до 25 април 2022 г.на имейл: azbukibgscuo- 

la@gmail.com 

2. След потвърждаване с молба за участие, ще получите текстовете за 

подготовка по имейлите Ви до 16 май 2022г.. 

3. От 16 май 2022г. ще разпростаним линк за връзка и седмица преди 

провеждането на конкурса ще обявим ден и час за пробна връзка. 

 
 

Условия за контакт във видеовръзката на училищния профил в GOOGLE 

MEET във 

II Международен конкурс по четене на български език за трети и 

четвърти клас на 4 юни 2022г. 

Организаторите си запазват правата да приемат в деня по време на 

видовръзката на конкурса само лица подали заявка за участие - деца и по един 

техен ръководител. 

Изисквания за достъп до Google Meet: 

Необходим ви е профил в Google, за да използвате Google Meet. 

mailto:la@gmail.com
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• Всеки, който е подал молба към организацията ни, може да се 

присъедини с линк-връзка. 

• Връзката е линк, която организацията ще предаде и разпространи след 16 

май 2022г. по имейлите Ви. 

За видеообаждания в Meet ви е необходимо: 

• Мобилното приложение Meet или мобилното приложение Gmail 

или поддържан уеб браузър. 

• Устройство, което отговаря на минималните системни изисквания. 

• Поддържана операционна система. 

• Високоскоростна връзка с интернет.. 

• Вградена уеб камера или външна USB камера. 

При изпълнение на изискванията за достъп в GOOGLE MEET ще можете да 

се включите във виртуалната класна стая за конкурса чрез подаден линк по 

имейлите Ви след 16 май 2022г. 

Жури на конкурса: Преподаватели от СУ„ Св Климент Охридски“ в 

катедра НУП- Начална педагогика. 

Пртньори: Посолство на Република България, Рим Италия, Държавна 

агенция за българите в чужбина, Български културен институт- Рим , 

Италия, Издателство ,Просвета“. 

 

 
 

Очакваме Вашите молби за записване за участие до 25 април 

2022г. на следния имейл адрес: azbukibgscuola@gmail.com 

Очакваме ви смели четци да се потопим в българското вълшебство на езика! 

Времето лети, да го хванем и да се съберем на 4 юни 2022г. заедно! 

https://support.google.com/meet/answer/7317473?hl=bg&ref_topic=7306097&meet_browsers
https://support.google.com/meet/answer/7317473?hl=bg&ref_topic=7306097&meet_hardware
https://support.google.com/meet/answer/7317473?hl=bg&ref_topic=7306097&meet_os
mailto:azbukibgscuola@gmail.com
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