
Фондация „Глобални библиотеки - България” 

Конкурс за проекти – 2018 

 „Библиотеката – активен участник в обществения живот” 

 

РЕЗЮМЕ НА ПРОЕКТА  
 

Проектi „ЕКО-библиотека” е реализиран от 

 Читалищна библиотека при НЧ”Прогрес 1907” гр.Костенец  в партньорство с : 

 - НЧ ”Просвета – 1881” с. Костенец 

 - НЧ ”Гео Милев -1954” гр. Момин проход 

 - Сдружение „Училищно настоятелство – СОУ „Св. Климент Охридски гр. Костенец 

 - Сдружение „Училищно настоятелство при ОУ „Константин Костенечки” с. Костенец 

 - Асоцииран партньор   - Общинска администрация Община Костенец.  

Основната цел на проекта е да се формира еко съобразно поведение у децата, да се 

подкрепят и насърчават  към ангажиране в дейности свързани с опазването на 

околната среда. 

Целева група на проекта са 60 деца от община Костенец на възраст 7-14 год, от които: 

1 група от 20 деца гр.Костенец 

1 група от 20 деца с.Костенец 

1 група от 20 деца гр. Момин проход . 

В рамките на проекта е  постигнато/осъществено/направено : 

Сформиран екип за изпълнение на дейностите. Проведени две инф.срещи /начална и 

заключителна/. За участниците бяха закупени и раздадени тематични тениски и значки. 

Обособени са три арт-ателиета в библиотеките за творчески занимания с целевите 

групи и други деца и потребители. Проведен е Еко поход с цел изучаване на 

природното богатство и  посещение в депо за отпадъци гр.Самоков. Организираха се 

кампании за почистване на паркове, градинки и обществени места. Бяха представени 

множество тематични презентации, проведени ролеви игри и викторини. Обособени са 

три къта с постоянни изложби.Закупени са три къщички за книги, кошове за разделно 

събиране на отпадък- 12 бр., креативни материали, 3 флипчарта, поредици тематични 

книги за четене и оцветяване. Бяха засадени сортови семена и цветя и изработени и 

поставени хранилки за птици. За изявените участници бяха закупени и подарени 

пясъчни часовници. 



Основните резултати от проекта са: 

- Сформиран е екип за управление и изпълнение на дейностите по проекта. 

- С презентации и игри,  целевите групи бяха запознати с различни екологични теми 

- Привлечени бяха нови потребители в библиотеките. 

- Затвърди се имиджа на библиотеките като обществени, обучителни и 
информационни центрове. 

Този проект надгради капацитета на библиотеката/затвърди мястото на 

библиотеката  

Този проект популяризира дейността на библиотеките в община Костенец, като 

обществено ангажирани центрове. Привлякохме нови потребители, създадоха се нови 

приятелство с формиране на мислене насочено към опазване на околната среда. 

Показахме успешен модел за работа и сътрудничество между библиотеките и НПО-та 

участници. Успешното приключване на проекта , развива капацитета на библиотеките и 

повишава компетентността на служителите им. 

След проекта библиотеката/партньорите ще продължат да: 

Библиотеката ще продължи съвместната си работа с партньорите за надграждане на 

постигнатото, предвиждайки срещи, игри и занимания. Ще предоставим  възможност и 

на други групи деца да се запознаят с проведените дейности за изграждане на 

екологична култура. 

 

 

                                                           
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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