
Фондация „Глобални библиотеки - България” 

Конкурс за проекти – 2018 

 „Библиотеката – активен участник в обществения живот” 

 

РЕЗЮМЕ НА ПРОЕКТА  
 

Проектi  „Дигитална детска академия“ е реализиран от Регионална библиотека „П. 

Стъпов“ – гр. Търговище в партньорство с Народно Читалище „Христо Ботев -1921”- гр. 

Антоново и  Народно читалище „Развитие - 1926” – с. Стража.  

Основната цел на проекта е да бъдат обогатени традиционните библиотечни услуги с 

нови, необходимостта от чието предлагане е обусловена от динамичното развитие на 

информационната среда в съвременността, интересите и новите изисквания на 

младите жители на област Търговище.. 

Целева група на проекта са деца на възраст от 10 до 16 години в област Търговище. 

В рамките на проекта е  изградена Дигитална детска академия, която осигурява 

повишаване на информационната грамотност и уменията за работа на децата със 

съвременни технологии. Обучени са обучители по роботика, организирани са и 

проведени часове по Легороботика, както и занимания с робота Финч с по-малките 

ученици, сформирани са групи за първи стъпки с компютъра, а за по-големите 

надграждане и усъвършенстване уменията им за ползване на компютрите в помощ на 

учебния процес, за комуникация и забавление. Реализирана е и Зона за тийнейджъри 

с изработени 4 банки – работни места за  усвояване на дигитални умения и забавления 

чрез  2 Легоробота и 10 очила за VR. 

Основните резултати от проекта са (избройте ги) 

• Предлагане на иновативни дейности с оглед  привличането на младежите като 

потребители на библиотеката; 

• Подпомагане на неформалното образование чрез организиране на колективни 

тематични обучения на тийнейджърите за използване на новите технологии и 

дигитално оборудване. 

• Насърчаване креативността на учениците, развиване на пространственото им 

мислене, придобиване на  практически умения за разрешаване на задачи, възпитание 

в усет и любов към науката, докато се забавляват.  

• Подобряване на постиженията в училище чрез използване на интерактивни 

методи; 

 



Този проект утвърждава библиотеката като място за учене през целия живот и 

социално включване, превръщайки я в желана и посещавана от младежите 

институция, където те в защитена среда ще могат да учат, общуват и се забавляват.   

След проекта обучените преподаватели ще продължат курсовете по роботика и работа 

с компютър в Регионална библиотека „Петър Стъпов“, както и с групи от населените 

места на партньорските организации. 

 

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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