
„ЗаЕдно – учим, творим и 
играем“ 

Народно читалище  „Просвета 1914“ – гр. Малко Търново

СУ „Васил Левски“ - гр. Малко Търново

Този проект е реализиран с подкрепата на Фондация „Глобални
библиотеки – България” в рамките на конкурс „Библиотеката –

център на местната общност” 

Фондация „Глобални библиотеки – България”



ТЕМАТИЧНА ОБЛАСТ 3 -
Образователна интеграция на малцинствени групи

Основна цел на 
проекта: да се 

повишат уменията
за ползване на 
български език
чрез различни

форми и 
образователни

подходи. 

Период –
от 15. 09. 2016 г. 
до 30. 04. 2017 г.



Преки участници в 
проекта бяха 26 деца 
– ученици от 4 клас на 
СУ „Васил Левски“ –
гр. Малко Търново, на 
възраст  9 – 11 
години; 3 от тях от 
български произход и 
24 – от ромски 
произход.



Първа информационна среща. Презентация на проекта пред 
местната общност – 15 септември 2016 г., в читалището. 

91 човека - деца, 
родители, 
представители на 
ромската общност, 
местни жители и 
медии. Бяха
представени
дейностите по 
проекта; 
получихме
подкрепата на  
учителите и 
местната общност. 
Присъства и 
представител на 
местния вестник 
„Странджа“.





1. Клуб „Вече сме читатели“ – м. октомври – м. февруари, в библиотеката.  Веднъж
седмично с децата се провеждаха литературни четения, съобразно годишнини на 
детски писатели - на 26 септември четохме книжки на Ран Босилек; на 2 февруари -
гатанки от Дядо Благо. На 13 октомври 2016 г. децата се включиха в Националния
маратон на четенето., като организирахме състезание между тях. Най- добрите
получиха грамоти и награди. 1 ноември, 3 март…



на 26 септември
четохме книжки 
на Ран Босилек







В началото на
м. октомври 

закупихме 
книжки на 
български 
автори на 
стойност 120 лв., 
които децата 
четоха. 
- Овладяване 

на българския 
език

- Развитие на 
устната реч

- Усъвършенств
ане на 
четивната 
техника







2. Курс по начална компютърна грамотност – м. ноември – м. декември, 
веднъж седмично,  в библиотеката.  На  4  компютъра в библиотеката децата
бяха обучавани да пишат на български език в Microsoft Word, да рисуват в 
Microsoft Paint, да правят презентация в Microsoft PowerPoint, да работят с 
различните браузъри; бяха информирани и за опасностите в интернет. Бе
създадена страница във фейсбук, която към момента е харесана от  113 човека.





3. Ателие „Сръчко“ – м. декември – м. февруари, веднъж седмично, в 
библиотеката.  В ателието бяха изработени картички за Коледа и за 8 март, 
книгоразделители, сувенири, мартенички…





4. Изготвихме тениски с името на 
проекта и закупихме карнавални костюми.

Костюмите първоначално бяха
представени на карнавала, и след 
това – на коледен спектакъл. 



Коледен карнавал - 14. 12. 2016 г.





Чрез заучаване на роли по сценарий 
децата бяха артисти на голяма сцена. 

Публика –
цялото 
училище и 
граждани.



5. Възстановка на традиционни обичаи – на 9 и 10 април – на 
Лазаровден – 9 април, децата лазаруваха, на Цветница – 10 април, се 
включиха в  традиционните на региона игри Филеци.





Заключителна среща – 21 април, в 
читалището. На срещата децата сами 
представиха резултатите от проекта. 
Присъстващите разгледаха изложбата с 
творбите и снимките от дейностите им. 
На срещата присъстваха 86 човека от 
местната общност – роми и българи, 
пенсионери, ученици, представители на 
институциите и на медиите. 



Популяризиране:
- 2 бр. статии във 

в-к „Странджа“
- Социални 

медии -
Фейсбук –
страница на 
проекта

- …



Устойчивост на резултатите:  Учениците посещават читалището както за четенето
на книжки и за помощ в училище,  така и за изпълнението на различни театрални и 
арт – инициативи. Екипите на двете институции продължават да реализират
съвместни инициативи за ограмотяването и обучаването на ромските деца.

Ясен месец веч изгрява...

Благодаря за вниманието!  Милена Дренчева

https://www.facebook.com/100000557190589/videos/vb.100000557190589/1655655454463012/?type=3&theater
https://www.facebook.com/100000557190589/videos/vb.100000557190589/1655655454463012/?type=3&theater
https://www.facebook.com/100000557190589/videos/vb.100000557190589/1655655454463012/?type=3&theater

