
П Р О Е К Т 

по  Програма“Библиотеката - активен участник в обществения живот”

Тематична област – Развитие на местната общност



Водеща организация   НЧ “Братство-1860” гр. Смядово
Партньорски организации : НЧ “Добри Люцканов- 1912” с. Васил Друмев

НЧ “Съзнание-1927” с. Веселиново
НЧ “Васил Левски-1902” с. Янково

“Библиотеката – общодостъпна за всички 
граждани”

Основна цел на проекта: Да осигури лесен и равнопоставен достъп до информация, 
знания и комуникации на хората в неравностойно положение на територията на 

община Смядово и на децата с увреждане от с. Васил Друмев.

Целеви групи на проекта: Лица в неравностойно положение с ограничение във 
възможностите да взаимодействат с обкръжаващата ги среда, с интелектуални, 
физически и морални затруднения
Защитено жилище гр. Смядово
Център за социална рехабилитация и интеграция гр. Смядово
Център за настаняване от семеен тип за лица с умствена изостаналост 
с.Веселиново
Дом за възрастни хора с психични разстройства с. Черни връх
Дневен център за деца с увреждания с. Васил Друмев.



Стойност  по проекта – 4000 лв., съфинансиране- 800 лв.

Деѝности по проекта:
Изработена беше информационна табела и 400 бр. брошури, разпространени 

сред участниците и обществеността.



2. Коледен базар с участието на потребителите от целевите групи, на които бяха
раздадени материали за изработване на картички и сувенири с цел да бъде запълнено
свободното им време с творческа дейност,която им донесе удовлетвореност и 

Самочувствие.



Коледен и Първомартенски базар в гр. Смядово в който взеха участие 
потребителите от целевите групи с раздадени материали от нас.



Коледен базар  в с. Васил Друмев.





Презентиране, чрез мултимедийно устройство на филми свързани с традициите
и обичайте в община Смядово и природните забележителности .



Децата с увреждания от с. Васил Друмев  участват в пресъздаване на обичайте 
Лазаровден и Великден.



Среща с  детски писател с децата от Дневен център за деца с увреждания с .Васил Друмев



Среща с писателя Тодор Андонов с потребителите от Защитено жилище и 
Центъра за социална интеграция и рехабилитация гр. Смядово



Гостуване на куклен театър в ЦНСТ с. Веселиново и ДВХПР с. Черни връх
с постановката “Пипи дългото чорапче” на Шуменския куклен театър



Концерт за Великден с участието на ДВХПР с. Черни връх, получаване на 
грамоти и награди на участниците.



Спортни състезателни игри с потребителите от ЦНСТ с. Веселиново и 
Защитено жилище гр. Смядово



Посещение на Археологическия музей в гр. Велики Преслав, Дворцовия 
комплекс и Храм паметника “Св.Св. Кирил и Методий”



Мобилна библиотека



Раздадени бяха 60 бр. грамоти на най-добите участници в базарите и 
спортните игри и награди.



ЗАКУПЕНИ ОБЩО 161 КНИГИ НА СТОЙНОСТ 1600 ЛВ.,3 БР. ЕЛ. ЧЕТЦИ НА
СТОЙНОСТ 660 ЛВ. И 2 ФОТОАПАРАТА НА СТОЙНОСТ 460 ЛВ.



ЗАКУПЕНИ ОБЩО 161 КНИГИ НА СТОЙНОСТ 1600 ЛВ.,3 БР. ЕЛ. ЧЕТЦИ НА
СТОЙНОСТ 660 ЛВ. И 2 ФОТОАПАРАТА НА СТОЙНОСТ 460 ЛВ.



Дейностите по проекта разнообразиха сивото ежедневие на лицата от

целевите групи, получиха възможност за развиване на творческия, 

артистичния и интелектуалния им потенциал. Участниците в проекта

останаха много доволни и щастливи. Проекта допринесе за обогатяване 

на библиотечните фондове на библиотеките участвали в проекта, за 

включване на нови читатели, нови приятели, контакти, иновативност и 

добър имидж. Съвместната работа в екип повиши авторитета на 

библиотеките пред местните власти и гражданството. Продължаваме да 

работим с целевите групи с мобилната библиотека  и достъпа до 

електронна информация,включваме ги в обществения живот чрез 

мероприятия.

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!

Румяна Чепишева – библиотекар при НЧ “Братство-

1860” гр. Смядово обл. Шумен


