
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 „Е-ПОРТАЛ НА ПАМЕТТА И ЗНАНИЕТО. Маршрути на историческата памет, живото 

културно наследство и европейските знания”, Договор № МК-ДБФ-32 /30.03.2018 г., е 

реализиран от Регионална библиотека „Партений Павлович“, град Силистра в партньорство с 

НЧ „Светлина-1906-Смилец“, област Силистра и НЧ „Иван Вазов 1941“ с. Срацимир, област 

Силистра.  

Основната цел на проекта е реализиране на иновативни библиотечни туристически маршрути 

на историческата памет и живото културно наследство в община Силистра. 

Целева група на проекта са: 111 957 жители в област Силистра в 118 населени места с 5 

градове; ученици  и студенти от 21 учебни заведения в община Силистра;  11 обществени 

библиотеки в община Силистра и 72 – в област Силистра; хора със затруднения в 

придвижването; туристи от България, Румъния и други страни от Европейския съюз,Турция и 

Израел; краеведи, скулптори, фолклористи, общественици и изследователи. 

В рамките на проекта е  постигнато/осъществено/направено :  Обходени 19 населени места в 

община Силистра и заснети 114 паметника и паметни плочи; Проучени и заснети 26 фестивала 

в община Силистра; Монтирани 50 пластики с  NFC-чипове  на паметници в община Силистра; 

Реализиранr 18 рисунки на паметници от 18 участници в ученически арт-пленер] Отпечатани 14 

постера с паметници от община Силистра за подвижна външна изложба на 7 двустранни 

уиндстопера; Реализирани 100 бр. дипляни и 200 бр. флаери за популяризиране на проекта; 

излъчени 2 телевизионни репортажа и публикувани 20 статии в националния и местен печат; 

Отпечатани 200 бр. краеведски каталози „Паметници и фестивали в община Силистра”; 

Проведени 11  бр. краеведски  беседи за паметниците в община Силистра с над 200 ученици от 

4 училища, в периода септември-октомври 2018 г. 

 

Основните резултати от проекта са: Развиване на регионалния туризъм чрез създадения Е-

краеведски туристически маршрут на паметниците и фестивалите в община Силистра и 

добавяне стойност в местното икономическо развитие; Създаване на краеведска база с данни 

за паметниците и фестивалите в община Силистра; Обогатяване на библиотечните фондове на 

библиотеките с приносно краеведско изданиe; Развиване капацитета, авторитета и 

устойчивостта на обществените библиотеки в региона. 

Историята на родния край възпитава патриотизъм и влияе при взимане на важни житейски 

избори, свързани с личната и професионалната реализация. Повдигането на патриотичния дух 

на местното население цели индиректно въздействие върху икономическата миграция. 

Развитието на капацитета на обществените библиотеки и въвеждането на иновативни Е-услуги 

ги прави устойчиви, а дейностите по проекти и споделянето на добри практики укрепва 

партньорството с Фондация „Глобални библиотеки – България”.  Проектът развива капацитета 



и на справочно-информационните центрове на читалищните библиотеки в региона и ще 

привлече нови потребители на библиотечни традиционни и електронни услуги. 

 

Този проект надгради капацитета на библиотеката/затвърди мястото на библиотеката  

като значима обществена институция , устойчив и надежден партньор за реализиране на 

обществено значими иновативни проекти и разви капацитета на екип „Проекти, 

информация и дигитализация” и в 2 читалищни библиотеки в реализирането на 

проектни и краеведски  дейности. 
 

След проекта библиотеката/партньорите ще продължат да актуализират и допълват базата 

данни и Е-изданието „Паметници и фестивали в община Силистра”  с новооткрити паметници и 

фестивали в община Силистра  и ще реализират бъдещи съвместни проекти. Регионална 

библиотека „Партений Павлович” ще реализира бъдещи дейности, свързани с набирането на 

краеведска информация за паметниците и фестивалите в другите 6 общини на област Силистра. 

 
 


