
Фондация „Глобални библиотеки - България” 

Конкурс за проекти – 2018 

 „Библиотеката – активен участник в обществения живот” 

 

РЕЗЮМЕ НА ПРОЕКТА  
 

Проектi „Пазители на България“ е реализиран от „НЧ Просвета 1925 – Мездра“ в 

партньорство с „НЧ Просвета 1897“, с. Долна Кремена, „НЧ Просвета-Ребърково 

1925“, с. Ребърково и ОУ „Христо Ботев“, гр. Мездра .  

Основната цел на проекта е да се създаде база данни по Краезнание, която да се 

прикачи в страницата на читалището в интернет с всички събрани краеведски 

материали, за съхраняване и популяризиране на информацията за родния край. 

Целева група на проекта е/са 20 ученици от 7 а и 7 б класове на ОУ „Христо Ботев“ 

В рамките на проекта е  постигнато/осъществено/направено:  

- 2 обучения с целевата група – теренни изследвания и работа с ИКТ; 

- Закупени 3 диктофони и 1 фотоапарат, с които учениците да работят 

самостоятелно при краеведските проучвания 

- Направени теренни изследвания в двете села – Долна Кремена и Ребърково 

- Посетени: АК „Калето“, РИМ – гр. Враца, отдел „Краезнание“ на РБ „Христо 

Ботев“ – гр. Враца 

- Проведено състезание „Аз обичам моя роден край“ 

- 2 пресконференции ( встъпителна и заключителна ) 

- Медийно отразяване на страниците в интернет на Кабелна телевизия „Медия 

+“, в. „Враца днес“, БНР – Видин, социалните мрежи 

Основните резултати от проекта са (избройте ги): осигурена периферна техника за 

читалището в Мездра ( фотоапарат и диктофон ); по 1 диктофон на партньорите от 

целевите библиотеки; създаден домейн към страницата на читалището с всички 

резултати и дейности по проекта; линк за ОУ „Христо Ботев“ – гр. Мездра; закупени 

рекламни материали ( тениска, значка, тетрадка с химикал, гривна ) за всеки един 

ученик от целевата група и преподавателите; награди за състезанието. Създаден 

електронен пътеводител на краеведските материали в домейн към интернет 

страницата на читалището в Мездра http://paziteli.chitalishte-mezdra.com/    

 

http://paziteli.chitalishte-mezdra.com/


 

Този проект надгради капацитета на библиотеката/затвърди мястото на 

библиотеката (опишете в каква посока) 

Проектът затвърди мястото на библиотеката не само в града, но и в общината, като 

съвременен информационен, културен и образователен център, център за социални 

инициативи, работа с различни категории потребители, място за среща на 

поколения, необходим и много важен партньор на училищата, намиращи се на 

територията на гр. Мездра. Читалищната библиотека изпълнява активно една от 

функциите, вменени в Закона за народните читалища – събира, съхранява и 

популяризира краеведска информация на различни носители.  

 

След проекта библиотеката/партньорите ще продължат да (опишете какво 

планирате)  

След проекта работата на библиотеката и партньорите, на учениците от целевата 

група продължава с теренните проучвания. Партньорите продължават да правят 

нови записи на краеведска информация с наличните им диктофони в селата по 

проекта – Долна Кремена и Ребърково. Учениците в своите села също ще правят 

проучвания и записи на традициите и обичаите. Читалищната библиотека в гр. 

Мездра започва записи в селата: Боденец, Дърманци и Лик, села, намиращи се в 

община Мездра. Всички краеведски материали отново ще бъдат структурирани и 

дигитализирани в съществуващия домейн по проекта „Пазители на България“ 

http://paziteli.chitalishte-mezdra.com/  

 

 

                                                           
i Резюмето на проекта не бива да надвишава 1,5 страници и се изпраща само в електронен формат 

на projects@glbulgaria.net  

 

http://paziteli.chitalishte-mezdra.com/
mailto:projects@glbulgaria.net

