
Фондация „Глобални библиотеки - България” 

Конкурс за проекти – 2018 

 „Библиотеката – активен участник в обществения живот” 

 

РЕЗЮМЕ НА ПРОЕКТА  
 

Проект “В Библиотеката-отвсякъде и по всяко време” е реализиран от Общинска 
библиотека „Паисий Хилендарски” - Самоков в партньорство с 
Народно читалище „Христо Ботев - 1928” – с.Говедарци   и  
Народно читалище „Христо Ботев - 1903” – с. Радуил 

 

Основната цел на проекта е да повиши обществената осведоменост за дейността и 

услугите на общинската библиотека и читалищните библиотеки в общината и  да 

разшири на достъпа до културното наследство чрез изграждане на уебсайт на 

библиотеката 

Целева група на проекта е/са: 
 Преки ползватели: 

1. Библиотечни и читалищни специалисти – 12 
2. Регистрирани читатели на библиотеката 

- До 14 години –     964 
- Над 14 години – 1235 

3. Хора с увреждания - 450 
Потенциални ползватели:  

1. Потенциални потребители на библиотеката – жители на община Самоков – 16  
500 

2. Потребители извън общината, нуждаещи се от информация с местен характер 
 

В рамките на проекта е  постигнато/осъществено/направено: 

Информиране и реклама : 

1. Изработени са  200 броя информационни листовки  
2. Публикувана е информация във фейсбук страницата на библиотеката и интернет 

страницата на Община Самоков 
3. Реализирани са  две публикации в местните вестници и една информация за 

излъчване по новините на местния телевизионен канал 
4. Изработени са 200 броя рекламни торбички 
5. Проведена е  заключителна пресконференция 
Информирани  са 6 000 потребители 
 
  Идейно задание за уебсайт на библиотеката: 



 
 Проведена е работна среща с библиотечните и читалищни специалисти и 
разработчика на уебсайта 
 Изготвено е идейно задание за уебсайт на библиотеката 
 
 

Създаден е  уебсайт 
 

1. Нает е  външен изпълнител за изготвяне на уебсайта 
2. Създадени са  архитектурата на уеб страницата и базата данни, интерфейса, 

функционалните елементи, автоматизация на основните процеси 
3. Създадени са  и редактирани  текстовите ресурси на сайта 

 
Обучение на библиотекари 
 
Обучени са 12 библиотечни и читалищни специалисти за онлайн маркетинг и 
създаване на текстове и работа със специализиран уеб софтуер и работа с 
административния панел на  сайта 
 
 
Основните резултати от проекта са (избройте ги) 

1. Повишен  е капацитетът на служителите в партниращите организации за 

споделяне на опит и добри практики при работата с местната общност и работа 

със специализиран уеб софтуер, онлайн маркетинг и създаване на текстове 

2. Осигурен е постоянен достъп до вече съществуващи в библиотеката бази данни 

– Електронен каталог, Каталог на периодичните издания, Каталог на статиите, 

Персоналии и пълнотекстови документи от местния периодичен печат чрез 

изграждане и стартиране на уебсайт на библиотеката. 

3. Популяризирани са уникални документи с краеведско съдържание сред 

местната общност. 

4. Създадена  е база данни за дейността и събитията, които осъщестяват 

читалищните библиотеки  в селата Радуил и Говедарци. 

5. Приобщени са нови публики към местната култура 

 

Този проект надгради капацитета на библиотеката/затвърди мястото на 

библиотеката (опишете в каква посока) 

       Библиотеката  утвърди ролята си  като център на достоверно знание  за всеки и се 

доказа като активен участник в обществения живот. 

 

След проекта библиотеката/партньорите ще продължат да (опишете какво 

планирате) 



 

След проекта трите библиотеки ще продължат да участват активно в предлагане на 
нови онлайн ресурси, материали, представяйки свои събития и автори, и добри 
практики . 
  
  След приключването на проектните дейности предвиждаме разширяване на 

партньорската мрежа и присъединяване към нея на още читалищни библиотеки както 

и организации от други неправителствени сектори от общината.  

 

 


