
Фондация „Глобални библиотеки - България” 

Конкурс за проекти – 2018 

 „Библиотеката – активен участник в обществения 

живот” 

 

РЕЗЮМЕ НА ПРОЕКТА  

 
Проектi : „Библиотечно-информационно обслужване на хората с различно възприятие - 
ДИСЛЕКСИЯ, ДИСГРАФИЯ, ДИСКАЛКУЛИЯ”,е реализиран от НЧ „Христо Ботев 1898”, гр. 
Рила в партньорство с ОУ „Аверкий Попстоянов“, гр. Рила и НЧ „Пробуда-1919”, гр. 
Кочериново. 
 
Основната цел на проекта е лицата с различно възприятие -  (дислексия, дисграфия, 
дискалкулия), да намерят своето място в библиотека, като се подпомогне процеса на 
интегрирано образование и се подобри подкрепящата среда на децата с различно 
възприятие. Да се създадат библиотечно-информационни услуги, чрез информационни 
и комуникационни технологии, които да са съобразени с потребностите на тази група 
лица. 
Да развие капацитета на библиотеката за предоставяне на нови услуги и като 
обучителен център. 
Да насърчи партньорство между обществените библиотеки и другите организации. 
Създаване набор от добри практики за популяризиране и разпространение в 
останалите обществени библиотеки в страната. 
 
Целева група на проекта е/са: 
60 деца от ОУ „Аверкий Попстоянов” – гр. Рила – направено проучване от ресурсен 
учител. 
15 деца с различно възприятие и техните родители, които взеха участие в дейностите  
по проекта като потребители. 
25 логопеди и 25 библиотечни специалисти, които бяха анкетирани за потребностите 
на целевата група. 
10 библиотечни специалисти и 6 библиотекари, които бяха обучени за работа с лицата 
с различно възприятие. 
 
В рамките на проекта е направено скрининг проучване на ученици от  ОУ „Аверкий 
Попстоянов” гр. Рила с нарушение в четенето, писането и математическите умения. 
Анкетно проучване с 25 спец. логопеди и 25 библ.специалисти с цел повишаване на 
качеството и ефективността на  библиотечно-информационното обслужване 
съобразено с потребностите на лицата с различно възприятие; обучение. са 10 библ. 
специалисти и 6 учители от област Кюстендил от гл. ас. Д-р Е.Горанова в катедра 



Логопедия към   ЮЗУ „Неофит Рилски” – Благоевград, за затрудненията, потребностите 
и начините за преодоляване на затрудненията чрез възможностите на ИКТ в 
библиотеката; проведени - 44 часа индивидуални консултации на децата и техните 
родители; проведени - 50 часа обучителни упражнения по четене, писане и 
математически умения чрез ИКТ; подобрихме  достъпа до информация на лицата с 
различно възприятие, като обособихме кът „Прочетете по различен начин”- за целта 
закупихме лесни за четене книги, електронни четци, черна дъска под формата на 
ябълка; популяризирахме проект, като създадохме уеб сайт на читалището. 
 
Основните резултати от проекта са осигуряване на подкрепяща среда в библиотеките; 

разработване на стратегия за адекватно и качествено библиотечно-информационно 

обслужване, с идеята да се внедри и в други библиотеки; повишена готовност и 

познания на обучените специалисти, за инф.потребности на цел. група; внедряване, 

популяризиране и разпространение на добрите практики в обществените библиотеки; 

потивиране за участие в програмата на децата и техните родители; пвишаване на 

обществената осведоменост по отношение на нови услуги и функции на библиотеките с 

оглед на информационно-комуникационните технологии; повишаване качеството на 

обслужването съобразено с потребностите на потребителя; създаване на приятна и 

лесно достъпна зона за четене и писане; обогатяване на традиционните библиотечни 

услуги с нови; обогатяване трайно фонда на библиотеката; мотивация и желание за 

работа; подобрена ученическа нагласа спрямо ученето; придобиване на начални 

умения с ИКТ; създаване и поддръжка на уеб сайт; популяризиране на проекта пред 

голям кръг от заинтересовани лица – учители от училища и детски градини, 

библиотекари от читалищни, регионални и университетски библиотеки. 

Този проект надгради капацитета на библиотеката чрез създадените библиотечно-

информационни услуги и ИКТ технологии.  

Затвърди мястото на библиотеката, като я превърна в обучителен център и център за 

консултации. Започна да предлага нови услуги: Лесни за четене книги, използване на 

електронни четци и мултимедийно устройство.  Инсталирахме иновативния шрифт 

Adys, на Кристина Костова. Подобрихме библиотечното пространство, като създадохме 

кът „Прочетете по различен начин”. 

 

След проекта библиотеката/партньорите ще продължат , чрез създадените 

партньорски отношения с ОУ „Аверкий Попстоянов” и пряко с ресурсния учител Гергана 

Владимирова, ще продължим дейностите с децата с различно възприятие. Вратите на 

библиотеката, ще бъдат отворени за децата с различно възприятие, като се възползват 

от всички създадени услуги в библиотеката. 

Библиотеката участник, ще има амбицията да разработи услуги за лицата с различно 

възприятие. 

                                                           
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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