
Фондация „Глобални библиотеки - България” 

Конкурс за проекти – 2018 

 „Библиотеката – активен участник в обществения живот” 

 

РЕЗЮМЕ НА ПРОЕКТА  
 

Проектi  „Техно Либ-мини технологичен център в библиотеката” е реализиран от 

Регионална библиотека „Христо Ботев” в партньорство със  Сдружение „Враца 

Софтуер общество”.  

Основната цел на проекта е да се създаде мини технологичен център за обучения и 
демонстрации на нови технологични чудеса – дрон в библиотеката, роботика в 
библиотеката в специално създадена „Зона за тийнейджъри”. Библиотеката да 
инвестира средства и ресурс в нови технологии, за да може да позволи на 
потребителите да научат и да задават въпроси за неща, които са заинтересовани да 
изпробват, но не непременно да купуват за себе си. 
 

Целева група на проекта е тийнейджъри и младежи на възраст между 15 - 19 години. 

В рамките на проекта са направени 5 обучения и един демонстрационен лагер в 

периода юни – октомври 2018 г. Чрез реализирането на планираните дейности 

библиотеката инвестира средства и ресурс в новите технологични чудеса и повиши 

интереса и информираността на потребителите към програмиране и конструиране на 

хоби роботи и работа с дрон.  

 

Основните резултати от проекта са: 

Общо 57 тийнейджъри преминаха обученията „Увод в роботиката” - управляваха 

роботи, написаха първите си програмни кодове, запознаха се с платките Ардуино и 

принципите за работа при създаването на хардуерни обекти. Във времето за 

конструиране участниците сглобиха сгъваем робот, работещ със слънчева енергия. 

Общо 25 участници се включиха в обучение и демонстрационен лагер „Дрон в 

библиотеката”. Участниците се запознаха с техническите специфики на новите 

технологии. Разбраха как работи дронът, къде не трябва да се използва, какви са 

основните правила за работа и безопасност, какво е неговото предназначение, какви 

рискове крие използването му и какви са неговите предимства. Кадрите, заснети от 

курсистите по време на демонстрационния лагер, са предоставени на всички участници 

под формата на виртуална изложба.  

Чрез изпълнението на проекта се повиши компетентността на 21 библиотечни 

служители за работа с новите технологии и приложения с цел формиране на умения за 

оказване на помощ при работа с потребителите. 



Този проект затвърди мястото на библиотеката като център за неформално 

образование и иновации. Библиотеката засили влиянието си пред местната общност 

свързана с разширяване на достъпа до нови технологии чрез използване на нови 

информационни и комуникационни технологии. Създадения мини технологичен 

център е обособен като част от специално създадена „Зона за тийнейджъри” в 

библиотеката. Създадохме ново място за младите хора на Враца, оборудвано с най-

нови технологии и дейности. Затвърди ролята на Регионална библиотека като водещ 

информационен и образователен център, като водещ методичен център за другите 

библиотеки на територията на област Враца. Повиши компетентността на библиотечни 

служители за работа с новите технологии и приложения с цел формиране на умения за 

оказване на помощ и съдействие на потребителите. 

 
След проекта библиотеката, съвместно с партньорите, ще продължат да обучават 
деца и младежи. Изграден е мини технологичен център в библиотеката с цел по-
широк достъп до информационните услуги в специално обособена „Зона за 
тийнейджъри”. Новото място за младите хора на Враца е оборудвано с високи 
технологии и ще предостави възможност за реализиране на различен тип дейности. В 
него ще се провеждат ежегодни обучения за работа с дрон и хоби роботика с 
комплекти Ардуино, съвместно с „Враца Софтуер Общество”.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
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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