
Фондация „Глобални библиотеки - България” 

Конкурс за проекти – 2018 

 „Библиотеката – активен участник в обществения живот” 

 

РЕЗЮМЕ НА ПРОЕКТА  
 

Проектi Информацията и знанието за устойчиво развитие – отговорност за устойчиво бъдеще 

е реализиран от Регионална библиотека "Емануил Попдимитров" Кюстендил в 
партньорство с : 
Шесто Основно Училище “Св. Паисий Хилендарски”,  

Пето Основно училище „Хр. Ботев” , 

Природоматематическа гимназия “Проф. Емануил Иванов” 

Професионална гимназия по икономика и мениджмънт „Йордан Захариев”  

Основната цел на проекта е да затвърди ролята на Регионална библиотека „Емануил 
Попдимитров” Кюстендил като водещ фактор и  активен участник в глобалното образование в 
контекста на концепцията за Устойчиво развитие. 

Целева група на проекта са деца и младежи  от училищата в Кюстендил на възраст 11-17 г., 

родителската общност, регионални и местни власти и институции, НПО, медии и неформални 

сдружения. 

В рамките на проекта е  постигнато/осъществено/направено 

Изготвено електронно съдъжание, приложимо в по-нататъшно обучение,; създаден 

фейсбукпрофил; разработени обучителни материали; проведени обучения с 4 

екологични клуба от 4 различни училища в града по предварително разработена 

програма;  осъществени срещи и посещения на институции, имащи отношение към 

околната среда; осъществени акции, дискусии. 

Основните резултати от проекта са (избройте ги) 

Принос към: Използвне на е-образованието, повишаване на уменията за работа с ИКТ  и 
използване на дигитално съдържание. Прилагане на клубната форма на обучение и други 
иновативни обучителни подходи. Изготвените материали отразяват всички аспекти на 
концепцията за устойчиво развитие. Натрупаният опит в обучения на различни възрастови 
групи.  

 

Този проект надгради капацитета на библиотеката/затвърди мястото на 

библиотеката (опишете в каква посока) 

РБ в качеството си на водещ партньор и застъпник на идеите за устойчиво развитие, ще бъде  

активен участник и обединител в процеса на интеркултурно приобщаване. Ще се използва 

натрупаният опит в обучения на различни взрастови групи. Ще докаже възможностите, които 

предоставя динамичното партньорство при интерактивното неформално обучение. Заедно с 



опита при организиране на публични събития и доброволчески акции и кампании ще се 

утвърди имиджът на Библиотеката като активен участник в  обществения живот. 

След проекта библиотеката/партньорите ще продължат да  поддържат изградените 

динамични партньорства и ще създадат условия за бъдещи дейности и проекти.Клубовете ще 

продължат да развиват политиката на образование за устойчиво развитие като средство за 

подготовката на младото поколение за предизвикателствата на Програмата „Европа 2020- 

2030“. Участниците в Проекта ще затвърдят активната си гражданска позиция на информирани 

млади хора , способни да вземат и предлагат решения  по екологични, социални и 

икономически теми. Благодарение на проведените обучителни часове, акции и кампании 

учениците и по-широка обществена публика е информирана и подготвена   върху проблемите и 

предизвикателствата на новата програма за устойчиво развитие. 

                                                           
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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