
Фондация „Глобални библиотеки - България” 

Конкурс за проекти – 2018 

 „Библиотеката – активен участник в обществения живот” 

 

РЕЗЮМЕ НА ПРОЕКТА  
 

Проектi „Бебеландия в Библиотеката”  е реализиран от РНБ”Иван Вазов” гр.Пловдив  в 

партньорство с Фондация „Детски книги“ .  

Основната цел на проекта е да развива и стимулира ранното детско четене във 

възрастова група от 0 до 6 години. 

Целева група на проекта са  
1. Деца от 0 до 6 години  
2. Родители  
3. Учители в детски градини и детски центрове  
4. Граждани, проявявящи  интерес към темата за ранното детско четене 

 

В рамките на проекта е  постигнато/осъществено/направено  

Проведени са пет форума за ранното детско четене с различни лектори и конкретни 

теми. 

Организирани са в рамките на проекта четения за деца от 0 до 3 годишна възраст -

„Часът на Бебеландия” всеки вторник в читалната зала на Детския отдел на 

Библиотеката от 10.30 ч. до 11.30 ч. 

Подготвени са три „Вълшебни сандъчета“. Във всяко от тях книжките са комбинирани 
с тематични играчки,  пъзели, конструктори и други занимавки , с които детето само 
може да твори. Сандъчетата пътуват из детските градини в Пловдив, т.е. за 
определен период те се заемат от децата в градината, след което сандъчето може да 
бъде заменено с друго. 
 

Основните резултати от проекта са (избройте ги) 

 Подпомагане на децата да развият визуална култура, интерес към книгите и 
умения за четене 

 Формиране на знания и практически умения у родителите 

 Приобщаване на деца и родители 

 Привличане на  семейството - от най-малките до най-големите и предлагане 
на  решения, които иначе биха им коствали много усилия и средства – така ще 
станем притегателен център за тях 

 Подпомагане на учителите да работят с нови книги и да следят добрите 
практики 



 Изграждане на  общност от застъпници за инициативата и развитието й 

 Превръщане на библиотеката в предпочитано място 
 

Този проект надгради капацитета на библиотеката/затвърди мястото на 

библиотеката  

Библиотеката е място, където децата и родителите могат да  общуват в една 
различна за тях среда. Тя им осигурява  достъп до различна литература, съобразена с 
потребностите и желанията им, достъп до форуми и обучения, творчески 
работилници и забавления. Предлага добри практики на родители и учители за 
формиране и допълване на знанията и уменията у детето. 
 

След проекта библиотеката/партньорите ще продължат да (опишете какво 

планирате) 

В Библиотеката ще продължи провеждането на „Часът на Бебеландия”- 

Всеки вторник от 10. 30 до 11. 30 в читалната зала на Детския отдел ще се 
организират четения за деца от 0 до 3 години. Темите  ще бъдат различни, 
съобразени с гости на събитието, празници и теми по идея на родители и учители. 
 

 

 

 

                                                           
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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