
Фондация „Глобални библиотеки - България” 

Конкурс за проекти – 2018 

 „Библиотеката – активен участник в обществения живот” 

 

РЕЗЮМЕ НА ПРОЕКТА  
 

Проектi „Да четем заедно”  е реализиран от НЧ „Отец Паисий 1905”гр.Полски 

Тръмбеш в партньорство с СУ „Цанко Церковски” и НЧ „Светлина 1883” с.Раданово . 

Основната цел на проекта е да се намали неграмотността на децата чрез възпитаване 

на навици за четене от най-ранна детска възраст и развитие на езикови компетенции 

чрез нови, нестандартни и игрови методи. 

Целева група на проекта са 20 деца за предучилищна подготовка на възраст 5-7 

години , а допълнителната група е 20 деца от етнически произход от библиотеката 

партньор. 

В рамките на проекта е  постигнато/осъществено/направено : реализирана беше 

Мобилна библиотека , разполагаща със сандъче с книги и книжки със стикери и за 

оцветяване;оформен привлекателен детски кът в детския отдел на библиотеката, 

където чрез различни нови игри и методики неусетно за децата се засили интереса 

към четенето както и ранното овладяване на четивната техника.Като резултат още 

беше и подобреното партньорство с подготвителна група в училището и създаване на 

едни плавен преход към учебния процес. 

Основните резултати от проекта са (избройте ги) 

Запълниха се дефицити от различно естество , които рикошираха в образованието на 

децата, чрез иновативни подходи и методики; облагороден детски отдел за работа с 

деца от ранна детска възраст; трайно засилен интерес към четенето и различните 

игри за овладяване на техниките; подобрени говорни и комуникативни умения, 

както и комуникацията с деца от различен етнос. 

Този проект надгради капацитета на библиотеката/затвърди мястото на 

библиотеката (опишете в каква посока)  

Създаде се  благоприятна среда за неформално образование , в която децата идваха 

с огромно желание и чрез която библиотеката ще работи за в бъдеще с деца от по-

ниска възрастова група- което повишава значително мултиплицирането на 

резултатите и капацитета.Училището осъзна ролята на библиотеката в ранното 

детско развитие и я утвърди като ценен партньор в нови проекти с подобна 

насоченост.Библиотеката се утвърди като медиатор в работа с деца от различни 

етнически общности, които са характерни за региона. 

 



След проекта библиотеката/партньорите ще продължат да (опишете какво 

планирате) 

Работят заедно по други проекти , като се наблегне на повишаване на училищната 

готовност на децата за равен старт в училище ,чрез което ще се намали нивото на 

отпадащи ученици от уязвими етнически общности ; насърчаване на ранното четене 

чрез иновативни игрови методи и разширяване дейността на библиотеката в нови 

насоки , привличайки нови партньорства в проекти и кампании за стимулиране на 

четенето. 

 

 

 

 

                                                           
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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