
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  „Дигитална среда за културно-историческото наследство на Шумен. 

Краеведски сайт „Шумен”” е реализиран от Регионална библиотека „Стилиян 

Чилингиров”- Шумен в партньорство с Библиотека при НЧ „Тодор Петков - 1963”- Шумен и 

Библиотека при НЧ "Стилиян Чилингиров - 1963" - Шумен. 

  
Основната цел на проекта е: 
 разработването на  информационен сайт за популяризиране на местната история и 
култура на град Шумен и  разширяване  потенциала на партньорските библиотеки за 
научноизследователски и образователни дейности. 
 
Целева група на проекта са: 

 изследователи и научни работници от хуманитарната сфера и е-обществото, 

включващо хора с различен професионален и социален статус от страната и чужбина, 

проявяващи интерес към темата на проекта. 

 

В рамките на проекта е  постигнато/осъществено/направено:  

Разработеният сайт shumenstories.com  предоставя аналитична и систематизирана 

информация за историческото и културно развитие на град Шумен. Сайтът съдържа текстов и 

снимков и видео архив, представящ материалното и нематериалното културно наследство, 

историческите и природните забележителности на Шумен. 

 

Основните резултати от проекта са: 

Опазване и осигуряване на общодостъпност на местно културно наследство чрез 
представяне в глобалната мрежа; 
Създаване на база за научноизследователски  и образователни дейности въз основа на 
обработен и съхранен информационен ресурс; 
Достъп за широка аудитория до интересни информационни ресурси; 
Реализиране на устойчиви партньорства като основа за следпроектни дейности; 
Принос за документирането на малко позната местна културна история. 
 
Този проект надгради капацитета на библиотеката/затвърди мястото на 

библиотеката : 



Налице е работеща електронна платформа за надграждане на информацията по 
тематичната насоченост на проекта; 
Гарантиран е капацитетът на установените проектни партньорства за следващи 
следпроектни дейности по темата; 
Осигурена е достъпност до информация за местни събития и личности чрез Интернет; 
Повишена е обществена осведоменост за ролята на библиотеките при промотиране на 
местното културно наследство. 
 
След проекта партньорските библиотеки ще продължат да работят за утвърждаване 
имиджа и позициите си като ресурсни и обществено ангажирани центрове - активни 
участници в местния обществен живот. 
 

 


