
Фондация „Глобални библиотеки - България” 

Конкурс за проекти – 2018 

 „Библиотеката – активен участник в обществения живот” 

 

РЕЗЮМЕ НА ПРОЕКТА  
 

Проектi Проект „Да се учим чрез игра“е реализиран от  НЧ „Михаил Донев – 1903”- с. 

Лиляк в партньорство със Сдружение „Клуб на нестопанските организации“, гр. 

Търговище. 

Основната цел на проекта е да се утвърди библиотеката като естествен център на 

общността за придобиване на важни социални и образователни знания и умения 

Целева група на проекта е/са:  

• 25 деца на възраст от 1 до 15 г., с които се работи по усвояване на знания и 

умения от петте области на детското развитие, както и за обогатяване речниковия 

запас от думи на български език.  

• 13 родители,  които бяха подкрепени в усвояване на знания и умения за 

развитието на децата им 

В рамките на проекта е  постигнато/осъществено/направено: 

Може би най- същественото, което постигнехме с реализацията на проекта е, че той 

допринесе за припознаването на читалищната библиотека като център на общността, в 

който  деца и родители  могат да използват потенциала на библиотеката и нейните 

ресурси, за да обогатят своите познавателни и социални умения. Закупените по 

проекта допълнителни ресурси, остават на разположение на местната общност. 

Основните резултати от проекта са (избройте ги) 

 Проведена информационна среща с 13 участници; 

 Раздадени 100 флаера; 

 Проведени  28 занятия с деца и родители по Програмите „Библиотека на играчките” и 
„Разкажи приказката”; 

 Участвали 25 деца; 

 Участвали 8 родители; 

 Усвоени от децата нови знания и умения в петте области на развитие и овладяване на 
бълг. език; 

 Проведени 6 родителски групи; 

  Участвали 13 родители; 

 Получени знания за развитието на децата; 

 Проведена 1 заключителна среща; 

 Присъствали 11 участника; 



 Обсъдени предложения за продължаване на дейностите. 
 

Този проект надгради капацитета на библиотеката/затвърди мястото на 

библиотеката (опишете в каква посока) 

Проектът работеше в посока утвърждаване библиотеката в читалището в с. Лиляк като 

център на общността, където децата могат да учат и играят, а възрастните могат 

свободно и неформално да общуват, обсъждат проблеми и теми, касаещи общността, 

да четат  и играят, заедно с децата си. 

Освен това проектът допринесе за:  

 Повишена активност на дейностите на читалището, чрез използване на 

библиотеката като средище на учене и забавление за децата и техните 

родители; 

 Повишена посещаемост на библиотеката; 

 Мотивирани за участие читалищни секретари; 

 Допълнителен ресурс от книги, играчки, инвентар. 

 

След проекта библиотеката/партньорите ще продължат да (опишете какво 

планирате)  

Библиотеката в с. Лиляк беше обогатена с нови детски книжки, играчки и мебелировка. 

В новосформирания кът децата ще имат възможност да продължат да се запознават с 

детското творчество, да четат и обогатяват своя български език, а техните родители да 

ги подпомагат и обсъждат важни за общността теми. Обученият по проекта специалист- 

библиотекар ще продължи да прилага възможностите на програмите „Библиотека на 

играчките ” и „Разкажи приказката” в читалището. Специалиста  на Клуба на НСО гр. 

Търговище ще продължа да оказва методическа подкрепа за това и при нужда ще  

посещава с. Лиляк  през следващата година.  

                                                           
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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