До КДУ на АЛК Дистрикт 130
До Зонални и Регионални Лидери
До Лайънс клубовете от Дистрикт 130
Уважаеми Дами и Господа,
От името на ЛК Русе Север и Асоциация на Лайънс клубовете Дистрикт 130 – България, имам
удоволствието да Ви поканя на четвъртото издание на ученическото състезание по правоговор и правопис
БУКВОПЛЕТ 2018, което ще се проведе в Канев Център на 25.03.2018 г. от 10.00 часа! Надявам се с Вашето
присъствие като официални гости, да помогнете в популяризирането и утвърждаване на инициативата за в
бъдеще.
ФОРМАТЪТ БУКВОПЛЕТ
Това е адаптирана версия на български език на английското spelling bee, за второкласници. На
територия на Община Русе, участие ще вземат 18 училища, които в продължение на два месеца проведоха
класни и вътрешноучилищни кръгове. На финалното градско състезание в Канев Център ще участват първите
две деца от всяко училище или общо 36 деца.
ЕФЕКТЪТ ОТ БУКВОПЛЕТ
В ранният етап на състезанието с голям ентусиазъм се включват на практика всички второкласници от
града. В рамките на няколко месеца те целенасочено се готвят за надпреварата, дори заучавайки наизуст
правилното изписване на стотици думи с особености в правописа. При това съвсем доброволно, под формата на
игра и забавление.
На миналогодишното състезание останахме едновременно удивени и горди от факта, че се наложи в
движение да повишаваме сложността на думите, защото всички деца бяха безгрешни и бе невъзможно да
определим победител.
Само след няколко години ще можем да се похвалим с цели училища, всички деца от които в даден
момент са участвали в БУКВОПЛЕТ и със сигурност са запомнили поне малко от наученото! Печеливши
всъщност са всички – победителите, победените, техните учители и родители, цялото общество.
СЪЗДАВАНЕ И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА БУКВОПЛЕТ
Българската адаптация на формата, бранда, логото и правилата са авторство на ЛК Русе Север. Към
момента тече процедура по патентоване на формата с помоща и финансиране от Асоциация на Лайънс
Клубовете – Дистрикт 130 България, които подкрепиха инициативата.
Цялостната организация на БУКВОПЛЕТ 2018, както и разходите по техническо осигуряване, рекламни
материали и сценография, награден фонд, кетъринг и почерпка, персонал, водещ и т.н. се поемат от членовете
на ЛК Русе Север.
Със съдействие и финансиране от Лайънс клубове по места и наша помощ, тази година БУКВОПЛЕТ
се провежда в Пловдив, има готовност за състезания във Варна, Габрово, Панагюрище, Свиленград и други
градове.
НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ БУКВОПЛЕТ 2019
След като успяхме да „заразим“ с БУКВОПЛЕТ манията градове като Пловдив и Варна, амбицията на
ЛК Русе Север е през 2019 г. в нашият град да се проведе първото национално състезание.
Искам да изкажа специална благодарност към :
- нашите любезни домакини от Русенски университет "Ангел Кънчев", в лицето на проф Велизара
Пенчева и проф. Белоев, които за трета поредна година предоставят Kaneff Centre - Канев Център безвъзмездно.
- С незаменимата подкрепа на РУО на МОН в лицето на г-жа Кисьова!
- На ръководството на ОДЦКИ при Община Русе за постоянната подкрепа при организация на забавната
програма.
- Огромно благодаря на всички учители и директори от 18-те училища от Община Русе, които отново
прегърнаха идеята #БУКВОПЛЕТ2018 и заедно ще направим празник за нашите деца.
- ЛК Русе – Сексагинта Приста за безрезервната подкрепа и финансова помощ при организацията!
ЗАПОВЯДАЙТЕ на 25 март 2018, 10 часа, Kaneff Centre - Канев Център
гр. Русе
15.03.2018 г.
С Уважение,
инж. Владислав Симчев
Ирина Братунова
Президент на ЛК Русе - Север

