
Фондация „Глобални библиотеки - България” 

Конкурс за проекти – 2018 

 „Библиотеката – активен участник в обществения живот” 

 

РЕЗЮМЕ НА ПРОЕКТА  
 

Проектi „Мъдростта на книгите и знанието, изграждаща сила на утрешните будители!” е 
реализиран от Общинска библиотека „Д-р Иван Богоров”, град Карлово 

 в партньорство с СНЦ „Млади, активни, креативни“.  

Основната цел на проекта е да Насърчаване на детското четене сред най малките  

Целева група на проекта е/са 12 младежи –доброволци на възраст от 11 до 16г. и 
минимум 150 деца от 4 до 7 г., посещаващи детските градини в град Карлово 

В рамките на проекта е  постигнато/осъществено/направено  

- Максимално най-голям брой анкетирани граждани. 
- 18  доброволци, които мотивирахме да участват в дейности на проекта. 
- Проучено мнение от анкетираните. 
- Издадени листовки и създаване на видеоклип; 
- Организирани изнесени читални в детските градини на Карлово; 
- Изработени преносими къщички и подарени на децата в градините; 
- Нови читатели на библиотеката; 
- Насърчено дарителството и креативността сред децата; 
- Насърчено четенето от най-ранна детска възраст; 
- Преки участници – деца, учители и родители; 
- Доброволци, участващи в организацията на финала; 
- Външни посетители; 
- Насърчено четене сред различни възрасти; 
- Насърчено иновативно мислене на децата; 

 

Основните резултати от проекта са (избройте ги) 

Количествени:  
- 18 обучени доброволци; 
- Нови потребители на библиотечните услуги до 16 години; 
- 29 анкети и рекламни материали; 
- Видеоклип; 
- 6 изработени и подарени къщички за книги в детските градини; 
- 6 проведени инициативи чрез метода „Чети, слушай и рисувай”; 
- 150 непреки бенефициенти посетили финала на проекта; 
- 10 медийни публикации отразили дейности по проекта;  
 
Качествени: 
- Насърчено ранно детско четене; 
- Насърчена креативност и иновативност сред децата; 



- Мотивирани доброволци; 
- Осигурен  ефективен достъп до информация за предлаганите от библиотека услуги; 
- Промяна на обществените нагласи и разчупване на наложените стереотипи относно 

предлаганите услуги от библиотеката днес.   

 

Този проект надгради капацитета на библиотеката/затвърди мястото на 

библиотеката (опишете в каква посока) 

Обединени от любовта към родния край, чрез активното участие на местната общност и с 
доброволчеството на младите хора от Карлово и общината, изплетохме отново невидимата 
нишка между библиотеката, книгата, любознанието и хората.  

 

 

След проекта библиотеката/партньорите ще продължат да (опишете какво 

планирате) 

Подарените „Къщички за книги” ще останат в детските градини след приключването на 
проекта, което ще допринесе за устойчивостта на постигнатите резултати. Ангажираността на 
учителите и децата да поддържат набор от разнообразни книжки в тях ще допринесе за 
насърчаване на ранното детско четене и изграждане на самосъзнание на децата да пазят 
книжките. Дейностите по проекта ще привличат  трайно новите потребители на предлаганите 
библиотечни услуги. Надяваме се създадените добри практики да бъдат мултиплицирани от 
други библиотеки, с което ще допринесем за разчупването на установените в обществото 
стереотипи за остарелите библиотечни услуги. И след приключване на проекта библиотеката и 
сдружението ще продължат да си партнират и да организират разнообразни дейности сред 
деца и младежи, с които да ги насърчават да четат и активно да ползват предлаганите 
библиотечни услуги.  

 

 

 

                                                           
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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