
Фондация „Глобални библиотеки - България” 

Конкурс за проекти – 2018 

 „Библиотеката – активен участник в обществения живот” 

 

РЕЗЮМЕ НА ПРОЕКТА  
 

Проектi Библиотеката - моята първа сцена! Изграждане на творчески пространства за 

деца и тийнейджъри е реализиран от Общинска библиотека „Искра” гр. Казанлък 

в партньорство с НЧ „Пробуда - 1920“, с. Копринка и НЧ „Зора - 1902“, с. Голямо 

Дряново. 

Основната цел на проекта е да се създаде нова библиотечна услуга, която да привлече 

нови публики. Да се покажат на децата и юношите творчески практики и да се изгради 

в тях увереност в собствените им умения, като се зачитат техните мнения и 

предпочитания, като се проведе социологическо проучване. 

Целева група на проекта е/са Деца и тийнейджъри на възраст от 6 до 14 години, които 

не са обхванати в творчески формации и такива, които имат нужда от разширяване на 

своя кръг на общуване и от свободно творческо пространство, изградено съобразно 

техните потребности, в което да се изявяват без кастинг, дискриминация и условия. 

В рамките на проекта е постигнато /осъществено/ направено: Проведено анкетиране 
и информационни срещи. Разкрити творчески работилници. Информирана местната 
общност. Децата и тийнейджърите участваха в занимания по: Фолклор и народни 
танци; Фотография, журналистика и ТВ „Тийнейджър; Рисуване и приложни изкуства; 
Грънчарство; Моден дизайн и курс за манекени; Творческо писане; Плетене; Зумба и 
модерни танци; Театър; Караоке; Коафьорство. Показаха усвоените умения на 
концерти и изложби, във вестник „Наше лято”, детски литературен сборник „Цветовете 
на лятото”, новинарски емисии и интервюта по ТВ „Тийнейджър”. 
 
Основните резултати от проекта са (избройте ги) За първи път в библиотеките 

изградихме общодостъпни, безплатни и консултирани от специалисти творчески 

пространства, оборудвани подходящо и предлагащи нови занимания. Създадохме 

социална и творческа среда за работа на целевата група. Децата и тийнейджърите се 

върнаха към традиционните форми на творчество, без употреба на технологии. 

Този проект надгради капацитета на библиотеката/затвърди мястото на 

библиотеката (опишете в каква посока)  

Разкри се нова библиотечна услуга. Привлякоха се нови публики от ползватели. 

Библиотеките се доказаха като центрове на култура и образование, извън 

традиционните структури. Закупи се трайно оборудване, което е приложимо и за други 



дейности на институциите. Затвърди се статута им на полезно място за 

оползотворяване на свободното време при деца и юноши, място, което повишава 

качеството на живот на местната общност. Проектът предизвика интерес сред 

родителите и повлия положително на дарителството към библиотеките. Дейността на 

библиотеките получи одобрението на местната власт, която разшири подкрепата си за 

тях. 

 

След проекта библиотеката/партньорите ще продължат да (опишете какво 

планирате) Изградената творческа база ще се ползва за постоянно осмисляне на 

свободното време и творчески изяви. За развитието на новата услуга ще се залагат 

средства в бюджетите. Ще се организират целогодишно съвместни изяви с 

партньорите. Ще се разкриват нови занимания по проекта. Ще се търсят нови 

партньори и форми за творческа дейност по привличане на нови публики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
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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