
Фондация „Глобални библиотеки - България” 

Конкурс за проекти – 2018 

 „Библиотеката – активен участник в обществения живот” 

 

РЕЗЮМЕ НА ПРОЕКТА  

 

 Проектi „Да се учим в библиотеката“ е реализиран от НЧ „Елин Пелин- 1977“ 

гр. Варна в партньорство с ОУ „Христо Смирненски“ с. Тополи.  

 Основната цел на проекта е  повишаване на уменията за ползване на 
български език чрез различни форми и образователни подходи. 
 
 Специфични цели:  
 
Стимулиране на интерес към книгата и четенето. 
Повишаване на равнището на грамотност у учениците. 
Превенция на ранното отпадане от образователния процес. 
Създаване на благоприятна и иновативна среда на учене. 
Привличане на общественото внимание към повишаване на грамотността и 
популяризиране на четенето. 
Осигуряване на лесен достъп до книги. 
 
 Целева група на проекта са: 
 

23-ма ученици от V клас на ОУ „Христо Смирненски“ с. Тополи. 
Читатели на библиотеката между 5 и 18 годишна възраст. 
Родители между 30 и 50 годишна възраст. 
 
 В рамките на проекта са  постигнати няколко цели: 
Усвояването на учебния материал чрез използване на ИКТ и онлай ресурси бе по-
лесно осъществим. 
Осигуряването на равен достъп до информация за всички деца и ученици 
посещаващи библиотеката бе от първостепенно значение. 
Проведени са състезание по грамотност „Език свещен на моите деди“ , конкурс за есе 
на тема „Моята любима книга“ с ученици от V клас на ОУ „Христо Смирненски“ село 
Тополи и Маратон на четенето, създаден е кът „Тийн библиотека“, извършена е 
подготовка за училище чрез онлайн ресурсите в библиотеката, проведена е 
„Работилница за творческо писане“, осъществена е  инициативата „Да четем 
приказки с мама“и е стартирал „Клуб чета и презентирам в библиотеката“.  
 

 Основните резултати от проекта са: 

С осъвременяването на библиотечния фонд с нова художествена литература за деца 

и юноши са привлечени още читатели и е стимулиран техния интерес към книгите. 



Библиотеката е превърната в привлекателно място за деца и младежи. 

Видимо нарастване на взаимното уважение, разбирателство и сътрудничество 

между всички деца и ученици. 

Събуждането на интереса на децата и подрастващите към четенето. 

 Този проект надгради капацитета на библиотеката и затвърди мястото й сред 

обществото.Привлече се общественото внимание към повишаването на грамотността 

и популяризирането на четенето. 

Дейностите по изпълнението на проекта засилиха ролята на библиотеката като 

иновативен център на култура и образование. Чрез него се увеличиха мероприятията 

и услугите предлагани в библиотеката. 

 След проекта библиотеката при НЧ „Елин Пелин – 1977“  и  ОУ „Христо 

Смирненски“ с. Тополи  продължават да работят заедно в посока реализирането на 

иновативни извънкласни дейности, които развиват потенциала, грамотността и 

мотивацията за учене. Ще се популяризират резултатите от проекта, ще се 

организират срещи с цел привличането на още партньори към каузата ''Библиотеката 

– активен участник в обществения живот“. 

                                                           
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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