
Регионална библиотека „Дора Габе” Добрич 

ПРОЕКТ „БИБЛИОТЕКАТА – ПОСРЕДНИК 

В ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНТЕГРАЦИЯ 

НА ДЕЦА ОТ РОМСКАТА ОБЩНОСТ”

С ПОДКРЕПАТА НА ФОНДАЦИЯ „ГЛОБАЛНИ БИБЛИОТЕКИ – БЪЛГАРИЯ” 

В РАМКИТЕ НА КОНКУРС „БИБЛИОТЕКАТА – АКТИВЕН УЧАСТНИК В ОБЩЕСТВЕНИЯ ЖИВОТ”, 

В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР РД11-00-115/24.06. 2016 Г. С МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА

Партньор - Фондация „Ръка за помощ”



Цели на проекта

• Формиране на основни образователни 
и социални компетенции на деца 
от ромски произход на възраст 4-6 години

• Насърчаване цялостното им включване 
в ранния образователен процес

• Подпомагане ограмотяването на децата, 
обогатяване на лексикалния им запас от 
български думи 

• Стимулиране развитието на творческия им талант

• Повишаване мотивацията у родителите за оказване подкрепа 
на децата за успешна адаптация в процеса на образование

• Утвърждаване на библиотеката като активен участник в 
обществения живот



Целева група 

• 24 деца на възраст 4-6 години, чийто майчин език не е български, 

обособени в две групи - на 4 г. и на 5-6 г. и техните родители



Потребности 

• Образователна интеграция

• Задържане в детската градина 
и училище

• Срещи с родителите за преодоляване
на негативни стереотипи

• Опознаване на различни етнокултури

• Запазване и изява на културната идентичност

• Формиране уважение към правата 
и свободите на всеки индивид



Методи и подходи

• Разнообразни тематични занятия с различни форми на обучение

• Атрактивни пособия и интерактивни методи за адаптация 

към учебната среда

• Ангажиране на родителите

• Смяна на обичайната среда 

• Създаване на среда на толерантно мултикултурно общуване 

• Иновативни за библиотечната работа с деца - последователни 

занимания с група деца и родители



• Опит във формиране на основни образователни познания 
при деца от ромски произход

• Успешно насърчаване на образователната интеграция на ромите 

• Реализиране на иновативни проекти /Монтесори занимания/

• Сътрудничество с обществени организации

• Включване на педагог с опит в работата с деца от ромската общност

• Привличане на родителите

• Транспортиране на децата до библиотеката със собствен транспорт 

• Включване в планираната информационна кампания

Принос на партньора в изпълнението 
на проекта



Прочети ми приказка…

Сближаване на децата по забавен начин с книгите: четене, 
четене с разказване, преразказ и драматизация, куклен театър, 
сглобяване на пъзели по приказки и др. 

Постигнати резултати:

 Положително отношение към книгите

 Нови знания

 Обогатяване на речника 

 Споделяне удоволствието от четенето

 Развиване на въображението





Ранно музикално възпитание

Запознаване с музикалните инструменти 
и видовете музика, с използване на 
различни детски музикални инструменти, 
дискове с музика, озвучена литература

Постигнати резултати:

 Развиване на нови умения

 Формиране на по-добра концентрация, 
разбиране, артистичност

 Вдъхновено възприятие и реакция за 
света

 Непринудено запаметяване на думи

 Разкриване на музикалните заложби у 
децата – чувството за ритъм и мелодия 





Работилница за въображение

Разнообразни занимания - рисуване, 
апликиране, моделиране с безопасни 
материали, включване на творческия 
процес в изкуството като проводник 
за комуникация 

Постигнати резултати:

 Научаване на нови думи

 Получаване нови знания и умения

 Развиване на положително отношение 
към изкуство 

 Изграждане на умения за концентрация

 Развиване креативността, творческия 
потенциал, въображението и 
наблюдателността





Традицията повелява…

Запознаване на децата и 
техните родители с различни 
български празнични 
традиции и обичаи

Постигнати резултати:

 Опознаване на българските 
традиции и обичаи

 Получаване нови знания

 Формиране на умения за диалогична реч

 Подсилване усещането за принадлежност към 
общността

 Приобщаване към общочовешките 
ценности и добродетели







Заключителни дейности

 Разпространяване на рекламни дипляни

 Заключителна среща

 Откриване на изложба от създадените от децата творби

 Изработване на филмче за дейностите по проекта 

P3_video.mp4
http://dobrudjabg.com/novina/prikliuchiha-deinostite-po-proekta-na-bibliotekata-za-obrazovatelna-integraciq-na-deca-ot-romskata-obshtnost/31385
http://dobrudjabg.com/novina/prikliuchiha-deinostite-po-proekta-na-bibliotekata-za-obrazovatelna-integraciq-na-deca-ot-romskata-obshtnost/31385


Обща изложба



Устойчивост на проекта

• Продължаване съвместни дейности с 

партньора след приключване на 

проекта

• Мултиплициране на заниманията с 

деца от други институции в града, в 

които преобладават деца от ромската 

общност

• Споделяне с други библиотеки 

придобития опит за работа 

с етнически групи, публикации в 

професионалния и местния печат

• Използване на получените по проекта 

пособия и материали в 

бъдещи дейности по ограмотяване и 

плавно включване в образователния 

процес на деца от малцинствени групи





Благодаря за вниманието!

ГАЛЯ МАРИНОВА
ГЛ. БИБЛИОТЕКАР ББИО

PR

РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА “ДОРА ГАБЕ” ДОБРИЧ 

pr@libdobrich.bg

058/602574


