
Фондация „Глобални библиотеки - България” 

Конкурс за проекти – 2018 

 „Библиотеката – активен участник в обществения живот” 

 

РЕЗЮМЕ НА ПРОЕКТА  
 

Проектi “За чиста околна среда – да я пазим днес, за да я има и утре!”  е реализиран 

от  Регионална библиотека „ П. Р. Славейков ” – гр. В. Търново   - в  партньорство  с  

ОУ „ Христо Ботев ” – гр. В. Търново  и  с  асоциирано  партньорство на  Студентски 

експериментален център „ Алт ” при  Педагогически  факултет  на  ВТУ „Св. Св. Кирил 

и Методий ”  - гр.В.Търново.   

Основната цел на проекта е да се  осъществят образователни инициативи за деца за 

придобиване на навици и умения за опазване на околната среда и  поставяне 

началото на екосъобразно поведение у децата. 

Целева група на проекта са деца от 7 до 12 години , които ще бъдат обучени как 

опазват околната среда и природните ресурси – ученици от ОУ „Христо Ботев” гр. 

Велико Търново. 

В рамките на проекта е  постигнато/осъществено/направено : 

Конкурс , изложба и награждаване на децата  за детска рисунка на тема  „Да опазим 

гората”  

Засаждане на дръвчета и храсти за облагородяване на дворните пространства 

Музикално-театрално куклено представление „Децата – пазители на природата” 

Дипляна „Ние децата сме за по-чиста природа” 

Запознаване на децата с книги, атласи и енциклопедии от фонда на РБ „П.Р. 

Славейков” 

Основните резултати от проекта са (избройте ги) 

Децата се включиха активно в конкурса за детски рисунки „Да опазим гората” , с 

което показаха своето отношение и  знания за опазване на природата.  

С голямо желание участваха в засаждането на храсти и дървета в дворното 

пространство на училището. Обогатиха знанията си с практически умения за 

отглеждане и грижа за засадените растения.  

Обогатиха познанията си с литература по темата за опазване на околната среда. 



Този проект надгради капацитета на библиотеката/затвърди мястото на 

библиотеката като образователна институция , която има  големи възможности да 

привлича и работи с деца  по различни проекти.  Работата  по проекта “За чиста 

околна среда – да я пазим днес, за да я има и утре!”  популяризира дейността на 

библиотеката сред широката общественост , привлече  нови читатели, а постигнатите 

резултати са стимул библиотечните специалисти да се включат в разработването на 

нови проекти.  

 

След проекта библиотеката  ще продължи  образователната инициатива с целевите 

групи за Една земя, Един дом, Едно бъдеще.  

 

                                                           
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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