
Фондация „Глобални библиотеки - България” 

Конкурс за проекти – 2018 

 „Библиотеката – активен участник в обществения живот” 

 

РЕЗЮМЕ НА ПРОЕКТА  
 

Проектi „Зелен@ библиотека“ е реализиран от Народно читалище „Пробуда 1961“ гр. 

Кюстендил в партньорство с Начално училище „СВ. Климент Охридски“ гр. Кюстендил. 

Основната цел на проекта е да ангажира вниманието на учениците с дейности по 

опазване и грижа за околната среда, както и да ги накара да променят негативното си 

отношение към нея като се изтъкнат ползите и благоприятното влияние на природните 

продукти върху човешкия организъм. 

Целева група на проекта са деца и младежи на възраст от 7 до 29 години от град 

Кюстендил. 

В рамките на проекта е  постигнато/осъществено/направено  

Дейност 1:  Създаване на подстраница „Зелен@ библиотека“ към интернет страницата 

на НЧ „Пробуда 1961“  

Дейност 2: Създаване на Еко библиотека „Млад еколог“ 

Дейност 3: Еко конкурс „Нов живот за изхвърлените предмети” 

Дейност 4: Информация и публичност 

Основните резултати от проекта са  

Проектът обогати знанията на ученици и младежи от град Кюстендил по значими 

екологични теми: 

 допринесе за придобиването на нови умения;  

 спомогна за развитието на гражданската им позиция и инициативност по 

въпроси, свързани с опазването на околната среда и възпита у тях положително 

отношение и грижа към природата; 

• изграждане на положително отношение към природата;  

• обогатяване и допълване на общообразователната подготовка на учениците и 

придобиване на знания и умения чрез клубна дейност по екология,  насочена към 

опазване  на училищното пространство и на околната среда; 

• създаване на условия за физическо, интелектуално и личностно развитие на 

учениците чрез организация на свободното им време; 

 



Този проект надгради капацитета на библиотеката/затвърди мястото на 

библиотеката  

Проектът и постигнатите резултати от него повлияха положително и засилиха ролята на 

библиотеката сред младите хора и местната общност. Популяризирахме ролята на 

библиотеката като информационен, културен и обществен център, като място за срещи 

и дискусии. Библиотеката стана по-популярна и достъпна за младите хора, привлече 

повече нови потребители, които да се възползват от услугите, които предлага. 

 

След проекта библиотеката/партньорите ще продължат да  

След приключване на проекта ще продължим поддържането на създадената 

подстраница и периодичното  й актуализиране с информация, свързана с природата и 

нейното съхранение; 

Обособената Еко библиотека „Млад еколог“ в читалището,  ще продължи да играе 

ролята на информационен и демонстрационен център за провеждането на обучения, 

дебати и семинари по теми, свързани с природната среда, биоразнообразието, 

устойчивото развитие, енергийните алтернативи.  

 
                                                           
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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