
Фондация „Глобални библиотеки - България” 

Конкурс за проекти – 2018 

 „Библиотеката – активен участник в обществения живот” 

 

РЕЗЮМЕ НА ПРОЕКТА  
 

Проектi „ Библиотеката-център за неформално образование и културни дейности” 

е реализиран от Народно читалище „Зора 1860”- гр.Сливен   в партньорство с Фондация 
„Обществен дарителски фонд Сливен”. 

  

Основната цел на проекта е  подобряване на достъпа до култура, културно наследство и 

неформално образование за гражданите на Сливен, чрез създаване на център за неформално 

образование и културни дейности. 

Целева група на проекта е/са различни  по дейности:  
Обучения и занимания :възрастни хора над 60+ г.- 40 човека;Ученици от горния курс – 30 уч.; 
Деца от 6 до 12 г.-48 деца 
Лектории по различни теми: за всички граждани на Сливен 
Потребители на подстраницата на сайта ни :   учащи се;потребители с образователни и научни 
интереси; потребители, търсещи културна информация и теми по регионална история . 

 

В рамките на проекта е  постигнато/осъществено/направено : създадена е и 

функционира подстраница на основния ни сайт, нарекли сме я Блог на Библиотека 

„Зора” - https://blog.zora-sliven.net/; Закупено е предвиденото  технич.оборудване – 

таблети и електронни четци; Проведени са четири обучения  за възрастни хора за 

практическа работа с компютър,  мобилни устройства и приложения- обучени са 40 

човека; Проведени са две обучения по библиографско-информационна грамотност за 

ученици за 30 човека; Проведе се детска занималня „Вълшебно лято” през месеците 

юни и юли; Организирани са три лектории по предвидените в проекта теми; 

Осъществени са предвидените дейности по информация и публичност – 

пресконференция и рекламни материали и публикации. 

Основните резултати от проекта са (избройте ги) 

Преодоляване на изолацията на възрастните хора,  нуждаещи се от умения за работа с новите 

комуникационни технологии; Осигуряване на смислени занимания за децата през летния сезон  

в помощ на родителите; Подобряване на компетентността на учениците да  търсят  

информация с образователна цел в различни библиографски и пълнотекстови бази данни на 

университетски и обществени библиотеки, в каталозите и  в  електронните бази данни и 

дигитализирани издания на Библиотека „Зора” . Потребителите на блога на Библиотека „Зора” 

получиха равнопоставен достъп до информация с образователен, културен и краеведски 

характер, която ще подобри тяхното личностно развитие и знания за региона. Лекториите по 



различни теми – култура (с Деница Дилова), здраве (с Павлина Михалева), психология (с 

Мадлен Алгафари) , които бяха организирани по желание на  потребителите  ни   отговориха на 

техните търсения към самоусъвършенстване. 

Този проект надгради капацитета на библиотеката/затвърди мястото на 

библиотеката - подобри се образът на библиотеката сред местната общност, 

увеличиха се онлайн посещенията и абонираните за публикациите ни във фейсбук 

страницата ни, в която всеки ден споделяме публикуваните в блога ни материали, 

задълбочи партньорските ни отношения с фондация „Обществен дарителски фонд 

Сливен”, получихме и се възползвахме от предложението на местен новинарски 

сайт за безплатна реклама с банер на страницата му срещу позволението да 

ползва някои наши публикации. 

След проекта библиотеката/партньорите ще продължат да поддържат блога  и 

фейсбук страницата с ежедневни публикации, а за лятна занималня през 

следващата година имаме заявки още отсега, защото тази дейност се оказа най-

търсената от нашите потребители и тя със сигурност става нова постоянна 

услуга в библиотеката,според решение  на настоятелството на читалището. 

 

 

                                                           
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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