
Фондация „Глобални библиотеки - България” 

Конкурс за проекти – 2018 

 „Библиотеката – активен участник в обществения живот” 

 

РЕЗЮМЕ НА ПРОЕКТА  
 

Проектi „ МОСТ  - минало, обичай, съвременност, традиции” е реализиран от  НЧ 

„Пробуждане 1906”  село Чирен в партньорство с НЧ „Фар 1930” село Паволче и НЧ 

„Пробуда 1926” село Згориград. 

Основната цел на проекта е да съхрани ценни фотографии, записи, документи и 
фамилни ценности, които да бъдат опазени и показани - представени по най-добрия, 
общодостъпен начин, за да разкрият пред съвременника „житието” на един от най-
колоритните и интересни, но и в същото време един от най-бедните и обезлюдени 
днес  региони на северозападна България. Да представи простичките, покъртителни 
човешки послания в лични истории и разкази по снимки. Да създаде панорама на един 
свят, който вярва в живота на общността и традициите. Да приобщи младите хора към 
традициите на родното им място и да създаде интерес за опазването им. 
 

Целева група на проекта са младите хора от трите села Чирен, Паволче и Згориград, 
тъй като смятаме, че има момент на прекъсване на традициите и непознаване на 
богатото минало на родния край.  

В рамките на проекта е  постигнато/осъществено/направено Събрахме над 2000 

фотографии  – половината от тях черно-бели, от лични архиви и фотоалбуми, направихме над 

15 часа теренни записи с ценна краеведска информация, събрана от 42 информатора на 

различна възраст от трите населени места – носители на традиционен фолклор и занаяти 

(певци, танциори, разказвачи, народни лечители, майстори на занаяти и др.) Събраният 

материал е от различни области на знанието и съответно част от него вече е систематизиран в 

различни тематични групи: географски– названия на природни обекти и селища; поселищни 

истории, родознание; природни и културни забележителности, бит и традиции, празничен 

календар, народна медицина. В рамките на тази дейности обобщихме и анализирахме 

целият материал, събран от предварителните и теренните проучвания. Създадохме 

електронния сайт https://minaloiobichai.com/. В него представяме автентичната картина 

на живота на всяко от 3-те населени места – Чирен Паволче и Згориград в(текст, звук, 

фотография, филм). Събраните документи са разделени в четири тематични категории: 

„ От как се е село заселило”, „Традиции и обичай”, „Фотоархив”, „Моята история – 

нашата история” и са представени в четири формата – снимки, текст, аудио-запис, 

видео-запис. 

 

 

https://minaloiobichai.com/


Основните резултати от проекта са  

Библиотеките на трите села  се обогатиха с Дигитален архив – ХХ век – история, 

култура, бит и традиции, забележителности и популяризирането му чрез новосъздаден 

сайт: https://minaloiobichai.com/ 

Укрепихме и създадохме нови партньорства 

Този проект надгради капацитета на библиотеката/затвърди мястото на 

библиотеката  

Превърнахме читалищата и библиотеките в модерно, ефективно действащ 

информационен, общностен и духовен център.   

След проекта библиотеката/партньорите ще продължат да  

Планираме да организираме  родови срещи- последователно в трите села и събиране 
на допълнителен материал за сайта. Конкурс  „Моята родова снимка” между трите 
села. 
Ще представим проекта пред читалищата в община Враца и в Област  Враца 
Представяне на различни снимки и документи от сайта в социалните мрежи, за да 
предизвика интерес  и придобиване на нови документи от хора, живеещи извън 
населеното място. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
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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