
Фондация „Глобални библиотеки - България” 

Конкурс за проекти – 2018 

 „Библиотеката – активен участник в обществения живот” 

 

РЕЗЮМЕ НА ПРОЕКТА  
 

Проектi „КРАЕЗНАНИЕТО В ТВОИТЕ РЪЦЕ“ е реализиран от НЧ „Зорница“ с. Нова 

махала  в партньорство с НЧ „Развитие 1921“  и НЧ „Неделчо Попов 1932“ 

Основната цел на проекта е да  провокира в младите хора, интерес към в издирвателска 

краеведска дейност, използвайки мобилните си телефони 

да  издирват, съхраняват и споделят, събраната информация с културно исторически характер 

Целева група на проекта е/са деца на възраст от 9 до 16 години 

 

В рамките на проекта е  постигнато/осъществено/направено: 

 Събуден е интересът у децата за издирване и съхраняване на информация за родния 

край. 

Да търсят информация за своите родове и да създават родословни дървета. 

Обучени бяха да използват мобилните си телефони и приложение за собствена 

мобилна мрежа, в която да споделят събраната информация в библиотеката, която 

след съответна обработка ще бъде публикувана  във все още доработващият се сайт 

www.kraeznanie.bg  

Основните резултати от проекта са (избройте ги) 

Събуди се интерес у децата за издирвателска краеведска  и родова информация.  

Откриха библиотеката като място не само за вземане на книги но и като място за 

общуване и работа в екип. 

Този проект надгради капацитета на библиотеката/затвърди мястото на 

библиотеката в библиотечната общност както на местно, така и на регионално 

ниво. Затвърди се авторитета на библиотеката и пред училищните ръководства в 

региона, за работата с учениците и възпитаването им родолюбие. 

Затвърди се авторитета на библиотеката и пред Общинското ръководство, за 

работата и по опазване на културно историческото наследсво на региона и 

неговото популяризиране. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

http://www.kraeznanie.bg/


 

След проекта библиотеката/партньорите ще продължат да (опишете какво 

планирате) Ще продължат и разширят работата си с децата в библиотеката и 

подтикването им към издирвателска работа. 

 

Ще се работи по дигитализацията на нови документи и снимки. 

Ще усъвършенства  сайтът за краезнание. 

 

 

                                                           
i Резюмето на проекта не бива да надвишава 1,5 страници и се изпраща само в електронен формат 

на projects@glbulgaria.net  
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