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Фондация „Глобални библиотеки - България” 
Конкурс за проекти – 2018 „Библиотеката – 
активен участник в обществения живот” 

• Договор: № МК-ДБФ-43/30.03.2018 г. 

• Обща стойност: 7 645.00 лв.  

• Тематична област: Развитие на местната общност 
• Водеща организация: Общинска библиотека „Искра” 
• Партньорски организации:  

• НЧ „Пробуда -1920“, с. Копринка 
• НЧ „Зора -1902“, с. Голямо Дряново 



Цели на проекта 
• Създаване на нова библиотечна услуга, която да 

разшири възможностите по привличане на нови 
публики 

• Смислено оползотворяване на свободното време при 
деца и тийнейджъри, развивайки техните 
компетенции в областта на творческите изяви в 
библиотеките 

• Проучване реалните потребности на целевата група 

• Подобряване качеството на живот на местната 
общност 



• Деца и тийнейджъри, на възраст от 6 до 14 
години, които не са обхванати в творчески 
формации. 
 

• Деца, които имат нужда от разширяване на 
кръга си на общуване, от свободно и 
демократично творческо пространство, в 
което да се изявяват без кастинг, 
дискриминация и условия. 

Целева група на проекта 



• Все повече деца и юноши живеят в социална и 
творческа изолация 

• Извънучилищните занимания и школи са скъпо-
платени форми 

• В общността липсват общодостъпни и 
безплатни места за творческа изява и 
развитие 

Проблеми и потребности на 
целевата група 



Дейности 
• Проучване сред неползватели на библиотечни 

услуги от местната общност във възрастта на 
целевата група за внедряване на новите услуги. 

• Създаване на план за изграждане на 
пространството. 

• Информиране на местната общност и 
целевата група за целите на проекта и 
дейностите по него. 

• Начало на занятия в творческите 
пространства. 

• Приключване на проекта и отчитането му. 



Социологическо проучване 

• Анкетирани: 121 ученика 

• Възраст на анкетираните: 2- 7 клас 

• Обхванати населени места: гр.Казанлък и с. 
Копринка 

• Превес за тийнейджърите- потребители с 
различен афинитет към библиотеките, за 
разлика от децата 1-3 клас 

 



Резултати с. Копринка 

• 53% посещават творческа формация 
(школа) 

• 65% са посещавали библиотека 

• 78% искат да имат място за срещи с 
връстници 

• 73% искат да се занимават с изкуство 

• 67% искат мястото  за творчество да 
е безплатно 



Резултати Казанлък 

• 51% посещават школи и други 

• 64% са посещавали библиотека 

• 88% искат да имат място за срещи с връсници 

• 91% искат да се занимават с изкуство 

• 63% биха искали мястото за творчество да е 
безплатно 

 

 

 



Предпочитани занимания по Проекта 
Казанлък 

• Фотография и телевизия, 36% 

• Рисуване и приложни изкуства, 33% 

• Модерни танци и зумба, 22% 

• Театър,  21% 

• Моден дизайн, курс за манекени, 19% 

• Пеене и караоке, 19% 

• Плетене, шиене, бродиране, 12% 

• Творческо писане, 12% 

• Фолклор и народни танци, 6% 



Предпочитани занимания по Проекта 
Копринка 

• Фотография и телевизия, 25% 

• Рисуване и приложни изкуства, 47% 

• Модерни танци и зумба, 45% 

• Театър,  40% 

• Моден дизайн, курс за манекени, 35% 

• Пеене и караоке, 25% 

• Плетене, шиене, бродиране, 20% 

• Творческо писане, 5% 

• Фолклор и народни танци, 15% 

 



Предпочитания на целевата група:  
съпоставка, I 
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съпоставка, II 



Изводи 

• Социологическото проучване е правилен  
метод при разкриване на нова 
библиотечна услуга 

• Целевата група по проекта има 
потребност от изява и интерес към 
изкуствата 

• Библиотеките могат и трябва да бъдат 
творчески пространства 



Творчески работилници 
• Рисуване и приложни изкуства, грънчарство 

• Модерни танци и зумба, свирене на синтезатор 

• Театър 

• Моден дизайн, курс за манекени, шиене 

• Творческо писане 

• Фолклор и народни танци 

• Фотография и ТВ „Тийнейджър” 

• Журналистика 

• Плетене, бродиране 

• Коафьорство 

• Караоке и пеене 

 



Вестник “Наше лято” 



ТВ “Тийнейджър” 



Да потропнем ръченица 



Шиене 



Приложници 



Народни инструменти 



Зумба 



Театрални кукли 



Забавно караоке 



Лично творчество 



Ревю на сцената 



Колективен стъклопис 



Бродиране и бодове 



Новият синтезатор 



Посещение във в. “Искра” 



Театър с марионетки 



Концерт “Здравей, лято” 



Можещо конферансие 



Първи прически 



Учим се от доброволец 



Природа и изкуство 



Концерт в с. Копринка 



Камера и телевизия 

 



Работилница на открито 



Постигнати количествени резултати  

• Социологическо проучване сред ученици, 1-
7 клас: 121 респондента 

• Регистрирани участници от целевата 
група: 300+  

• Информационни срещи по училищата: 22 

• Творчески продукти: 861 

• Публикации: 40 

• Рекламни материали: 1300 

 



Творчески продукти 

• Проведени творчески ателиета-95 

• Детски литературен сборник-1,Изложби, 3,Ревюта-2, 

Концерти,-2, Карнавал 1. 

• Рисуване и приложни изкуства:стъклопис с размери 
50/70 см.; рисунки – 121 бр.; рисунки върху керамика – 
100 бр.; обици–35 бр.; магнитчета – 58 бр., изделия от 
природни материали-29 бр.;книгоразделители – 30 бр.; 
подложки за чаши – 10 бр.; очила – 35 бр. 

• Театър:кукли на животни от балони– 12 бр. 

• Творческо писане-вестник „Наше лято” – 4 бр., 
литературни творби-74, фентъзи илюстрации-34 бр. 



Още творчески продукти 
• Моден дизайн- дамски поли – 20 бр.; модни 

аксесоари/чанти/ – 49 бр.; аксесоари за мобилни 
апарати, 15 бр. 

• Операторство и ТВ „Тийнейджър” – репортажи и 
интервюта с ръководителите и участниците на 
проекта – 20; проектиране на новини – 30; новинарски 
блокове-2, звукозаписи-13 бр., фотографии-36 бр. 

• Фолклор – разучени песни – 6; разучени хора- 3 бр. 

• Бродерия – образци на бодове- 34;  

• Плетене- 10 бр. плетки 

• Грънчарство- 100 оцветени делвички и амфорки 

• Модерни танци- 2 бр. Прически- 6 бр. Караоке опити- 62 



Постигнати качествени резултати 

• За първи път в общината  са създадени 
общодостъпни и безплатни средища за 
осмисляне свободното време на децата и 
тийнейджърите. 

• Добронамерена среда за  деца и юноши с 
различен материален статус  за изява, 
независимо от заложбите и изграждане на 
увереност в собствените им  умения.   

• Нова библиотечна услуга за привличане на нови 
публики. 

 



Устойчивост на проекта 
• За развитието ще се залагат средства в 

бюджета. 

• Събраният опит ще се мултиплицира 
при читалищата от региона и 
образователните структури в 
общината.  

• Ще се търсят нови партньори и форми 
за творческа дейност по привличане на 
нови публики сред целевата група. 



ТВ ,,Тийнейджър” 

• Видео 



Емоционални изводи 

• Библиотеките от проекта наричат себе 
си крейзи  и знаят, че не са „уморени”! 

• Повече детски усмивки в Казанлък, 
Копринка и Голямо Дряново! 

• Предизвикателството продължава! 

 



Благодаря за вниманието! 

Изготвил:  

Анна Кожухарова, Директор 

Общинска Библиотека „Искра”, 

гр. Казанлък 

 

За въпроси и мнения: 

iskra_lib@abv.bg 


