
Фондация „Глобални библиотеки - България” 

Конкурс за проекти – 2018 

 „Библиотеката – активен участник в обществения живот” 

 

РЕЗЮМЕ НА ПРОЕКТА  
 

Проект „Библиотеката и училището – ръка за ръка за успешни деца” е реализиран от 

библиотеката на НЧ „Съзнание 1925” Белопопци  в партньорство със СУ „Христо 

Ботев” Горна Малина.  

Основната цел на проекта е да подобри уменията за ползване на български език на 

деца и ученици чрез усъвършенстване на програмата и услугите на библиотеката. 

Целеви групи на проекта са: 

 16 ученици от 1б клас на СУ „Христо Ботев” 

 15 деца от 0 до 7 г. и техните родители 

 30 ученици от 1 до 12 клас 

 

 

В рамките на проекта се  проведе пилотна образователна инициатива „Час на 

библиотекаря”.Обзаведе се кът за ранно развитие на езиковите умения за деца от 0 

до 7 г. и техните семейства, осигурени са книжки, игри и играчки, пособия за писане и 

творчество. Направи се абонамент за образователния сайт Уча.се, закупиха се  

преносим компютър и цветен принтер, чрез които учениците от 1 до 12 клас могат 

лесно да подготвят уроците си и/или да учат самостоятелно в спокойна и сигурна 

среда. Програмата за работа с деца и ученици на библиотеката се обогати с  нови 

услуги и образователни активности и занимания, подпомагащи личностното 

развитие и компетентности на децата от най-ранна възраст. Утвърди се модел на 

ефективно сътрудничество между библиотеката и училището. 

Основните резултати от проекта са: 

 Децата развиха речевите си умения, способността за изразяване, слушане и 

разбиране; 

 Провокира се любопитството им и се засили интересът им към книгите и 

четенето като източник на знание и удовлетворение; 



 Учениците станаха по-спокойни и уверени в уменията си по български език и 

литература, в дигиталните си компетентности и способностите за успешна  

самоподготовка за училище; 

 Утвърди се връзката между детето  – семейството – училището – книгата – 

библиотеката 

 

Този проект затвърди мястото на библиотеката като активен участник в 

обществения живот, който се стреми да отговори адекватно на нуждите на 

децата и семействата от местната общност като  подкрепя личностното и 

образователното развитие като залог за успех в училище и живота. 

 

След проекта библиотеката ще продължи да си сътрудничи с училището. Планира се 

провеждането на „Час на библиотекаря” да продължи до края на настоящата учебна 

година. Заедно ще търсим нови възможности за съвместна работа и организиране на 

събития, които да подпомагат образователното и културното развитие на децата. 

 

 

 


