
Фондация „Глобални библиотеки - България” 

Конкурс за проекти – 2018 

 „Библиотеката – активен участник в обществения живот” 

 

РЕЗЮМЕ НА ПРОЕКТА  

Проектi Библиотеката и училището – заедно за един по-чист град е реализиран от 

Регионална библиотека „Дора Габе” Добрич в партньорство със Средно училище „Димитър 

Талев” Добрич.  

Основната цел на проекта е да съдейства за екологичното образование на подрастващите, за 
формиране екологично мислене и привличане на съмишленици за екологосъобразно 
поведение.  
 
Целева група на проекта е/са 24 ученици на 8 -9 г. от СУ „Димитър Талев” и техните родители. 
 

В рамките на проекта е постигнато/осъществено/направено  

Проектът стартира с обща среща с участници, медии и граждани за запознаване с идеята и 

планираните дейности. Проведоха се беседи с дискусии; Да четем заедно; презентация 

„Световен ден на околната среда”; прожекция на образователен филм с дискусия; 

образователно-познавателни игри; занимания за моделиране с отпадъчни материали. С 

изработените от децата предмети бе организирана изложба. Учениците фотографираха 

дейностите и изготвиха презентации, така повишиха знанията си за работа с ИКТ. Използват се 

поставените контейнери за разделно сметосъбиране в библиотеката и в училището. Посетено 

бе регионалното депо за отпадъци. След всяко занимание се почистваше градинка с детска 

площадка в града. Проведоха се четения на открито. Участниците посадиха дръвчета в двора на 

училището. Организирана бе кампания „Лист по лист”, със средствата от която ще бъде 

закупена нова литература. Всички се включиха в световната доброволческа инициатива за 

почистване на планетата с почистване пространството около училището. Учениците създадоха 

цветна градина в библиотеката като засадиха цветя и билки. Библиотеката предлага нова е-

услуга – създадена е рубрика „Зелена библиотека” с четири подтеми Живей зелено!, Портал за 

екология, Законодателство, Екокалендар . По проекта е закупена литература на екологична 

тематика. Учениците, съвместно с библиотечни специалисти, създадоха флаери с полезни 

„зелени” факти и съвети за екологосъобразно поведение и заедно с доброволци от Летния 

детски клуб раздаваха на гражданите на Добрич листовки със зелени идеи”. В края на проекта 

в библиотеката се проведе заключителна среща с участници, медии и граждани за запознаване 

с резултатите от проектните дейности. През проектния период са изпращани прессъобщения, 

публикувана е информация за проектните дейности, проведени са интервюта, а рекламните 

стикери, тениски, шапки, транспарант и др. са с името на проекта и логото на донора.  

 

Основните резултати от проекта са (избройте ги) 

Чрез разнообразни дейности проектът съдейства за възпитаване у учениците  екологично 

съзнание  и култура, за разширяване  знанията им за природните ресурси, процесите и 

явленията водещи до замърсяване на околната среда, за превръщането на знанията в 

отношение и поведение, за изграждане на ценностна ориентация към екологичните знания и 

проблеми, за формиране у  родителите отговорност и ангажираност за опазване на жизнената 

среда,  за насърчаване тяхната активност. Проектът подобри уменията на учениците в 

използването на ИКТ, както и в представянето на презентации. 

http://www.libdobrich.bg/listinfo.php?id=33
http://www.libdobrich.bg/info.php?id=27
http://www.libdobrich.bg/info.php?id=69
http://www.libdobrich.bg/info.php?id=69
http://www.libdobrich.bg/info.php?id=246
http://www.libdobrich.bg/info.php?id=247


Този проект надгради капацитета на библиотеката/затвърди мястото на библиотеката 

(опишете в каква посока) 

Проектът е иновативен за библиотеката, по темата е работено епизодично. Чрез него 

културната институция постигна целта си да съдейства на местната общност да бъде активна и 

небезучастна към замърсяването на заобикалящата ни среда, да създава навици у 

подрастващите за правилно отношение към природата. Увеличиха се информационни 

възможности на библиотеката, обогати се нейната образователна функция, затвърди се 

доверието на гражданите в нея като привлекателна територия за общуване и личностно 

развитие, повиши се авторитета ѝ сред местната власт, спомогна за придобиване нов опит и 

трайни партньорски взаимоотношения. С придобитите детски мебели, библиотеката стана по-

приветливо и приятно място за занимания с деца. 

След проекта библиотеката/партньорите ще продължат да (опишете какво планирате)  
Придобитият опит на библиотеката дава възможност заниманията да се мултиплицират с други 
целеви групи. Библиотеката ще продължи да работи с различни училища за подпомагане на 
тяхното екологично образование. Всяко лято в библиотеката се провежда Летен детски клуб 
„Играй и учи” с деца от 6-14 г., с които ще се провеждат сходни занимания. Придобитата 
литература на екологична тематика е предоставена за ползване от читателите. Рубриката 
„Зелена библиотека” на сайта на библиотеката ще бъде осъвременявана периодично. 
Проектът ще привлече нови партньори. Закупените по проекта технически средства и пособия 
ще бъдат използвани при бъдещи дейности с деца и ученици. 
Проектът ще спомогне за доброто партньорство със СУ „Д. Талев” и в бъдеще. Контактите с 

учениците и родителите ще продължат - за заемане на книги, за провеждане на разнообразни 

културно-образователни и информационни занимания. 

 

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

на projects@glbulgaria.net  

 

mailto:projects@glbulgaria.net

