
БИБЛИОТЕКАТА –

СРЕДИЩЕ ЗА СОЦИАЛНА И 

КУЛТУРНА ИНТЕГРАЦИЯ

Проектът бе реализиран в рамките на конкурс за

проекти на ФГББ – 2016 „Библиотеката – активен участник

в обществения живот” от Регионална народна библиотека

"Петко Рачев Славейков" - Велико Търново в партньорство с

Библиотеката при Народно читалище „Народна просвета

1874” - с. Ресен и Библиотеката при Народно читалище

„Зора - 1869” - с. Дичин.



Да повиши качеството на живот на

възрастните и хората в неравностойно

социално положение, чрез активната

помощ на доброволци в ролята им на

социални асистенти, социално включване

и задоволяване на техните

информационни и културни потребности.

Основната цел 



млади хора - доброволци на възраст от 15 до 30

години, които получиха въвеждащо обучение

за социални помощници и асистенти и целева

група от възрастни хора в неравностойно

социално положение, сформирана от

представители на трите населени места с

афинитет към четенето и активно участие в

различни културни и образователни

инициативи.

Целевите групи на проекта:



В рамките на проекта  

бяха осъществени следните дейности: 

• Обучение на доброволци за социални помошници

(първоначална библиотечна, информационна и

финансова грамотност);

• Реализиране на доброволчески дейности

(доставяне на библиотечни и информационни

материали до домовете на възрастни хора в

неравностойно положение)

• Културно-просветна дейност (срещи разговори с

писатели от местно и национално ниво, изложби,

концерти и други инициативи)



Закупени велосипеди за библиотеките

в трите населени места, с цел

доброволците да бъдат мобилни и да

предоставят желаните книги или

други допълнителни информационни

материали на възрастните читатели

със затруднени двигателни

способности.



На 9 февруари 2017 г.  в 

Библиотеката при Народно 

читалище Зора - 1869 "  - с.  Дичин и 

на 13 февруари  с. г.  в Библиотеката 

при Народно читалище "Народна 

просвета - 1874" - с. Ресен, община 

Велико Търново се проведоха 

обучения за социални асистенти



В библиотеката при народно

читалище "Народна просвета

1874", с. Ресен гостуваха

великотърновските писатели

и поети Светла Андреева,

Ружа Велчева и Здравко Пеев.

По време на литературната

вечер творците се представиха

на аудиторията и прочетоха

най-интересните си творби на

смесената по възраст публика.



На 17 февруари 2017 г. В

читалнята на РБ „П. Р.

Славейков“ - Велико Търново бе

организирана среща с ученици и

преподаватели от ПМГ "Васил

Друмев" и от Старопрестолна

гимназия по икономика - В.

Търново. Гости на срещата бяха

акад. Константин Косев и

издателство "Захарий Стоянов".

Поводът на срещата бе

представянето на книгата за

Васил Левски на акад.

Константин Косев, тъй като през

2017 г. се отбелязват 180 години

от рождението на Васил Левски и

е обявена за година на Левски.



27 февруари 2017 г. в с. Ресен - Среща с писателя Николай Иванов по повод

книгата му "Разкрити документи за гроба и костите на Левски и Бенковски" и

откриване на изложба от плакати от библиотеки от цял свят, свързана с

кампаниите за насърчаване на четенето „100 години - 100 плаката“.



Постигнати резултати от проекта:

• обогатяващо общата култура обучение в

областта на социалните дейности на младите

хора и на възрастни от трите населени места –

гр. Велико Търново, с. Ресен и с. Дичин

• нова активност и адаптивност за възрастните

хора в неравностойно социално положение,

чрез която те се чувстват част от социо-

културния живот на населените места в които

живеят.



Изготвената информационна дипляна популяризираща  

основните дейности и резултатите по проекта сред 

другите целеви библиотеки и местните общности.



Добавена стойност от проекта

Този проект надгради капацитета на

библиотеките в трите населени места и затвърди

мястото им на център за социална и културна

интеграция, в който общностите успяват да

реализират своите интереси и намират отговор

на своите търсения и потребности.



БЛАГОДАРЯ 

ЗА ВНИМАНИЕТО!

доц. д-р Калина Иванова

РБ „П. Р. Славейков“ – Велико Търново


