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 УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

 

 Имаме удоволствието да Ви уведомим, че от 2-ри до 23-ти април 2022 г. се 

провежда единадесетото издание на кампанията за насърчаване на детското 

четене „Похода на книгите“. Кампанията е изцяло некомерсиална и е посветена на 

повишаване на интереса на децата към четенето и книгите. Тя се организира от 

Асоциация „Българска книга“ в партньорство с Министерството на образованието и 

науката, Българската библиотечно-информационна асоциация, Столична 

библиотека, издателства и книжарници от цялата страна. През 2022 г. „Походът на 

книгите“ се осъществява под патронажа на вицепрезидента на Р България г-жа 

Илияна Йотова. 

 

 В рамките на кампанията между 2-ри и 23-ти април 2022 г. ще поканим 

известни българи да посетят училища и детски градини в град София, както и 

да се срещнат с децата онлайн. Форматът позволява да направим не повече от 20 

посещения на живо в град София в училища и в детски градини, организирани от 

екипа на Асоциация „Българска книга“. 

 Отправяме отворена покана до столични училища и детски градини за 

включване в събитията. Ако желаете Вашето училище да бъде домакин на среща с 

известна личност, молим да подадете заявка до нас. 

 Подаване на заявки за включване на училищата и детските градини от 

град София към „Похода на книгите“ от 2-ри до 23-ти април 2022 г., ще се 

приемат до 25.03.2022 г. (петък)  

 

Ще очакваме вашите писма със следната информация* на имейл office@abk.bg:  

1. Име и адрес на училището / детската градина 

2. Лице за контакти – име и телефон 

3. Колко деца очаквате да се включат в срещата и в каква възрастова група са 

децата (кампанията е с фокус между 4 и 13-годишни) 

4. Кои са възможните дни, часове и място на провеждане на срещата с госта. 

 

*Писма, които не съдържат пълната информация, няма да бъдат разглеждани като 

заявка. 

  
За контакти: Асоциация „Българска книга“ 
Гълъбина Захариева, тел. 888 288 950 
тел. 02 958 15 25 и +359 2 958 92 11 
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