
Фондация „Глобални библиотеки - България” 

Конкурс за проекти – 2018 

 „Библиотеката – активен участник в обществения живот” 

 

РЕЗЮМЕ НА ПРОЕКТА  
 

Проектi Пътуваща лаборатория за ранно детско развитие е реализиран от Народно 
читалище „Обединение 1913” Кърджали 

 в партньорство със: Сдружение „Астрономически клуб ВЕГА”, НЧ „Хр. Смирненски 1924” гр. 
Джебел, НЧ „Любен Каравелов 1950” с. Млечино, НЧ „Хр. Ботев 1914” гр. Крумовград, НЧ „Н. Й. 
Вапцаров1947” с. Кирково, НЧ „Нов живот 1926” гр. Момчилград, НЧ „Родопски фар 1937” кв. 
Гледка, Кърджали, НЧ „Пробуда 1952” с. Черноочене 

Основната цел на проекта е да подпомогне физическото развитие и емоционалното 
благосъстояние на деца от 0 до 4 години в малки населени места от област Кърджали. 

 

Целева група на проекта са деца от 0 до 4 години и техните родители от малки населени 

места в седемте общини на област Кърджали. 

 

В рамките на проекта е  постигнато/осъществено/направено  
186 деца от регион Кърджали получиха достъп до книги и качествени образователни играчки, 
за да усвоят умения, важни за тяхното познавателно и физическо развитие, както и за 
овладяване на социални умения за споделяне и отговорност. 
169 родители от малки населени места в област Кърджали получиха възможност да разберат 

на практика важната роля на играта и четенето за развитието на техните деца. 

 

Основните резултати от проекта са (избройте ги) 

Бяха проведени седем срещи по една във всяка община от област Кърджали. 186 

деца, 169 родители имаха възможност да се докоснат до качествена детска литература 

и обучителни играчки, подпомагащи уменията на децата в основните области на развитие 

(когнитивна, обща и фина моторика, социално-емоционална сфера и общуване); 

Пътуващата лаборатория за ранно детско развитие допринесе за физическото и ментално 

развитие на деца от малките населени места и мотивира родителите да участват активно в 

него, като им предостави информация, практическа демонстрация и ресурси, необходими за 

първите им общи стъпки в тази посока.  

Бяха изработени и разпространени  50 броя постери и 500 броя флайъри, популяризиращи 

проекта и донора. 

 

В периода месец април – месец октомври имаме 54 публикации в местните,  регионални и 

социални медии – 23 в местни, регионални и национални медии; 12 във фейсбук страницата 



„Пътуваща лаборатория за ранно детско развитие”, 12 на фейсбук профила на НЧ 

„Обединение 1913”; 7 на фейсбук профилите на партньорските читалища. 

 

Този проект надгради капацитета на библиотеката/затвърди мястото на 

библиотеката (опишете в каква посока) 

Бе създадена нова дейност, която ще се превърне в постоянна, привличаща нови 

публики, създаваща нов имидж и авторитет сред местните общности. 

Инициативата бе високо оценена от местната власт. Община Кърджали 

декларира, че ще оборудва допълнително Лабораторията и ще подкрепя финансово 

дейността й 

След проекта: 

Предстои откриване на Детски център „Лаборатория за ранно детско развитие” в 

НЧ „Обединение 1913” Кърджали. Той е създаден в една от залите на читалището с 

доброволен труд на екипа на читалището и родители, преминали обучение в 

Работилниците за родители „Да пораснем заедно” по методиката на УНИЦЕФ. В 

него са намерили място играчките и книгите, закупени по проекта, както и много 

дарения от граждани. В центъра ще работят двама педагози по проект „Нови 

възможности за младежка заетост”, по програма „Развитие на човешките ресурси” 

на ЕС, на Агенция по заетостта. Центърът ще работи целодневно и ще предоставя 

достъп до книги и развиващи игри на децата на Кърджали. 

 

Партньорите  ще продължат да насочват деца и родители към центъра в Кърджали, 

както и ще организират посещения в своите населени места. С тях ще 

организираме и други инициативи, насочени към ранно детско развитие – ще 

кандидатстваме пред други донори, ще търсим подкрепата на общините и 

спонсори. 

 

 

                                                           
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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