
Фондация „Глобални библиотеки - България” 

Конкурс за проекти – 2018 

 „Библиотеката – активен участник в обществения живот” 

 

РЕЗЮМЕ НА ПРОЕКТА  
 

Проектi „Запознай се с нашите, запознай ме с вашите“ е реализиран от НЧ „Светлина-

1926“ – с. Бояново в партньорство с Читалище „Умение-2003“ – Ямбол. В рамките на 

дейностите като партньор беше привлечено и сдружение „Келтско наследство“.   

Основната цел на проекта е утвърждаване на Библиотеката като привлекателен 

център за всички етноси в с. Бояново, който помага за повишаване знанията по 

български език и намаляване на словото на омразата. Специфичните цели са 

развитие на капацитета на библиотеката чрез въвеждане на нови услуги за 

подпомагане на информационната грамотност, ученето през целия живот и 

социалното сближаване; насърчаване на партньорството й с организации с опит в 

неформалното образование и доброволчеството; създаване и разпространение на 

набор от добри практики за работа на библиотеката в мултиетническа среда. 

Целева група на проекта са роми и англичани на възраст над 18 г., които са трайно 

установени в Бояново и имат затруднения с българския език.  

В рамките на проекта бяха реализирани 3 информационни срещи с общо 60 

участника; 12 интерактивни занимания за подобряване знанията по български език и 

1 заключителна среща с общо 45 участника; 1 форум-театър с общо 52-ма участника. 

Изработени и разпространени бяха 100 информационни брошури; 10 плаката; филм 

„Запознай се с нашите, запознай ме с вашите“ на 50 бр. DVD; Алманах „Празници в 

Бояново“ в тираж 100 броя.    

Основните резултати от проекта са: 

Интерактивните занимания по проекта и ролевите игри помогнаха на българи, роми 

и англоговорящи да преодолеят езиковите си бариери, да започнат не само да 

поддържат добри взаимоотношения, но и да планират и организират съвместно 

различни прояви. Англичаните демонстрираха явно желание да научат повече 

български думи и да участват активно в живота на читалището. Ромите 

превъзмогнаха собствените си предразсъдъци по отношение на етническата си 

принадлежност и вече с гордост разказват за своите обичаи. Дискусиите помогнаха 

на етносите да осъзнаят общото в своите празници и култура, да оценят приноса на 

всеки етнос към общата европейска култура, да намерят приятели помежду си.  

Този проект затвърди мястото на библиотеката като културно средище от всички 

етноси. Доказателство за това  е, че местни жители с английски произход направиха 



дарение от книги и филми, започнаха да идват при нас, предложиха и идеи за 

разнообразяване програмата на библиотеката и читалището през 2019 г. 

Председателят, секретарят и ръководителите на фолклорни групи към читалището 

придобиха опит в неформалното образование за възрастни и работа в 

мултиетническа среда. Компютърната зала в читалището вече се използва не само от 

децата, а и от възрастните жители на Бояново.      

След проекта библиотеката и партньорите ще продължат да работят съвместно по 

нови инициативи. Още през месец ноември НЧ „Светлина-1926“ ще бъде домакин на 

инициатива на Читалище „Умение-2003“ по Кампанията #НовитеБудител(к)и: Предай 

нататък”, реализирана от общо 12 организации в цяата страна. Вече подготвяме и 

нов съвместен проект по желание на участниците в „Запознай се с нашите, запознай 

ме с вашите“, насочен към разучаване на обредни танци.  Ще продължи и 

партньорството ни със сдружение „Келтско наследство“ чрез организиране на 

съвместни прояви. 

 

                                                           
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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