
Фондация „Глобални библиотеки - България” 

Конкурс за проекти – 2018 

 „Библиотеката – активен участник в обществения живот” 

 

РЕЗЮМЕ НА ПРОЕКТА  
 

ПроектiБОВСКИТЕ РОДОВЕ-МИНАЛО ЗА БЪДЕЩЕТО е реализиран от  НЧ „Светлина-1896”, с. 

Гара Бов  в партньорство с НЧ „Градище 1907“ – гр. Своге, НЧ „Сава Доброплодни-1956” – с. 

Габровница и НЧ „Климент Охридски 1924" – с. Габровница  

Основната цел на проекта е: Развитие на местната общност, посредством изследване, 

популяризиране и съхраняване на родовата памет.  

Целева група на проекта са:  10 от 80 бовски рода, с над 50 представители (от 18 до 90 г.), 
живеещи в селищата Бов, Своге, Габровница, Осеновлаг и извън тях; над 200 туристи, 
посещаващи бовския край, както и над 2000 онлайн посетители /годишно/ на страницата 
на www.bov.bg 
 
В рамките на проекта е  постигнато/осъществено/: Направеното обследването на родовата 

памет  доведе до събирането на   десетки родови истори и родословни дървета, стотици 

фамилни снимки, постави се начало на ежегоден ПРАЗНИК НА БОВСКИТЕ РОДОВЕ, изгради се 

нов панел „Бовските родове”, който текущо ще се допълва с е-база данни, а изработенето 

керамично ДЪРВО НА БОВСКИТЕ РОДОВЕ ежегодно ще „разлиства” клоните си с нови родови 

имена. 

Основните резултати от проекта са:  
Издирени 80 родови имена на местни фамилии с дестки родови истории за произхода им 
Засадени 11 дълготрайни родови дървета.  
Организиран  двудневен ПРАЗНИК НА БОВСКИТЕ РОДОВЕ, включващ събитията „Да разкажем 
за бовските родове” и „На гости у дома” с участието на дестки потомци и туристи. 
Събрани и показани над 20  автентични предмети и облекла от бовския край. 
Изработени и представени 10 мултимедийни презентации. 
Изработено керамично пано ДЪРВО НА БОВСКИТЕ РОДОВЕ  с  80 поименни листа / родови 
имена/ 
Ръчно изработени 10 бр.  родословни дървета, събрани десетки родови истории и над 200 
бр. архивни фотографии. Отпечатани 1000 бр. рекламни книгоразделители. 
Изграден нов панел  „Бовските родове” в официалната страница на селището www.bov.bg 
Изготвени и публикавани в електронен формат: 10 родословни дървета с над 3000 имена, 
220 снимки и дестки родови истории. 
Този проект надгради капацитета на библиотеката/затвърди мястото на библиотеката: 

Библиотеката се утвърди като място за общуване между поколенията и  достъп до 

информация 

След проекта библиотеката/партньорите ще продължат да бъдат част от планираните 

надграждащи инициативи през следващата година СЪБОР НА РОДОВЕТЕ и КОНКУРС ЗА 

СЪБИРАНE НА РОДОВИ ИМЕНА за създаване на ИМЕННИК НА БЪЛГАРСКИТЕ РОДОВЕ 

                                                           
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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