
Фондация „Глобални библиотеки - България” 

Конкурс за проекти – 2018 

 „Библиотеката – активен участник в обществения живот” 

 

РЕЗЮМЕ НА ПРОЕКТА  
 

Проект „Еколято в библиотеката”   е реализиран от  НЧ „Илия Бешков 1898” гр. Долни 
Дъбник  в партньорство с: 
1.НУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Долни Дъбник 
 
2.СУ „Христо Ботев” гр. Долни Дъбник 
 
3. НЧ „Прочит 1925” с. Петърница 
 
4. НЧ „Искра 1903” с. Садовец 
 
5.НЧ „Развитие 1907” с. Крушовица  

Основната цел на проекта е да осмисли свободното време на младите хора, да 

формира нагласи и отговорност за опазване на околната среда чрез екодейности и 

инициативи и целенасочена политика за формиране на екологична култура. 

Целева група на проекта са обхванати 12 деца  3 – 4 клас от Партньор 1 и 12 младежи 

7 – 11 клас от Партньор 2 

 

В рамките на проекта е  осъществено всичко заложено – информационна кампания; 

анкетиране на децата и младежите; определяне на целевата група; работни срещи с 

партньорите; провеждане на плануваните екозанимания и екоработилници, 

проведени две посещения на защитени природни обекти; подготовка и провеждане 

на четири екохепънинга; 

Основните резултати от проекта са  

-Повишена екологична култура в децата и младежите; 

 -Насърчено  отговорно отношение за опазване на околната среда и разделното 

събиране на отпадъци; 

 -Убеденост във важността от рециклиране на отпадъците ; 

- Привлечените деца и младежи по време на екохепънингите бяха от ромски 

произход и бяха провокирани да участват в решаването на социално значими 

проблеми свързани с опазването на околната среда; 



- Децата и младежите  от целевата група се превърнаха в екопосланици с мисия; 

Този проект затвърди мястото на библиотеката  и стана  пример за останалите 

библиотеки от общината, че подобни инициативи поднесени по интересен и забавен 

начин привличат младото поколение и ние изпълняваме нашата мисия – 

екообразование; повиши социалната чувствителност на библиотеката сред местната 

общност като място, което стимулира както личностната така и гражданската мисия 

за проблемите свързани с опазването на околната среда; 

 

 

След проекта библиотеката и партньорите ще продължат да работят съвместно с 

подобни инициативи за повишаване грамотността на младото поколение по въпроси 

свързани с опазване на околната среда; 

 

 


