
Фондация „Глобални библиотеки - България” 

Конкурс за проекти – 2018 

 „Библиотеката – активен участник в обществения живот” 

Договор РД11-00-338/20.12.2017г. между Министерство на културата и ФГББ 

 

РЕЗЮМЕ НА ПРОЕКТА 
 

Проект „Еко Осветление и Еко Обучение в библиотеката” е реализиран от 

библиотеката при НЧ „Св. Иван Рилски-1922” с. Мрамор  в партньорство със 175 ОУ 

„Васил Левски” с. Мрамор.  

Основната цел на проекта е да се изгради модерно и енергоспестяващо осветление в 

библиотеката и формиране на екологична култура на потребителите на библиотечни 

услуги чрез повишаване на информираността  по проблемите на използването на 

електроенергията.   

Целева група на проекта са потребителите на библиотечни услуги – ученици  от 175 

ОУ на възраст от  8 до 14 години; преподаватели и служители в училището; 

служители на читалището, кметството и земеделската кооперация и  жителите на 

село Мрамор.  

 

В рамките на проекта са осъществени следните дейности:   

 Сформиран е екип за управление и правилното изпълнение на проекта 

 Закупени нови книги за фонда на библиотеката, свързани с екологията 

 Закупуване и монтаж  на енергоспестяващи осветителни тела 

 Сформиране на  детски Екоклуб  и създаване на презентации и брошури 

 Създаване на сайт на проекта и публикуване в него на създаденото 
електронно съдържание 

 Обучение на целевите групи, свързано с енергийната ефективност и значими 
екологични теми 

 Провеждане на конкурс за рисунка и организиране на изложба 

 

Основните резултати от проекта са: 

 Създаде се устойчив модел на партньорство и сътрудничество. Обогатени са 

знанията на децата и възрастните в сферата на екологията и разумното 

потребление на електроенергия. Децата от Екоклуба се научиха да изготвят 

презентации по зададена тема и да ги представят пред публика. 



 Фондът на библиотеката е обогатен с 12 нови книги, свързани с екологията. 

Изработена е действаща интернет-страница на проекта с адрес www.eco-

library.alle.bg 

 Изработени са 2 вида информационни брошури и са публикувани 6 

публикации в електронното пространство за популяризиране на дейностите по 

проекта. 

 Изработени са 5 презентации, които са използвани за обучението на децата и 

възрастните. Всички презентации са публикувани в интернет-страницата на 

проекта. 

 В библиотеката и обслужващите я звена е подменено осветлението с 

енергоспестяващи осветителни тела. Монтирани са 10 LED пана, 25 плафона с 

датчик за движение, 15 шини с 2 броя LED пури. 

 Проведе се конкурс за рисунка на тема „Енергийна ефективност в моя дом”. В 

него се включиха 14 деца. Всички участници в конкурса получиха грамота. 

Децата от Екоклуба получиха Благодарствен адрес от екипа на проекта за 

активното участие в дейностите свързани с Еко обучението в библиотеката. 

Този проект затвърди мястото на библиотеката като значим център за образование и 

общуване. Успешното приключване на проекта, разви капацитета на библиотеката и 

повиши компетентността на читалищните служители относно кандидатстването и 

реализацията на проекти. Проектът затвърди имиджа на библиотеката като център 

за информация и развитие на инициативи за популяризиране на значими проблеми 

сред местната общност и провокира широка обществена загриженост и активност за 

разумно използване на енергийните ресурси.  

 

След проекта  

Библиотеката ще продължи да кандидатства в нови проекти. Опитът в този проект 

ще спомогне за изграждане на енергийно-спестяващо осветление в цялото читалище, 

което да осигури по-дълготраен живот на оборудването. Ще продължи 

сътрудничеството между  училище и читалище с цел обмяна на опит и знания в 

областта на ефективното използване на енергията. В бъдеще може да се създаде в 

училище „Програма енергиен патрул” с цел намаляване на енергийните разходи и 

потреблението на енергия. Патрулът ще включва ученици, които ще правят обиколка 

на цялото училище, за да следят за безразборното пилеене на енергия. Създадената 

интернет-страница ще продължи да се допълва с нови документи  и информация за 

Европейската директива за енергийна ефективност 2012/27 EU от 25.10.2012г. 
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