
НЧ „СВЕТЛИНА – 1927”

с. ДАВИДОВО

ПРОЕКТ 
“ПРИКАЗКИ В КУФАР”



Проект „Приказки в куфар”  е реализиран от НЧ 
„Светлина-1927” в партньорство с Клуб на 

нестопанските организации гр. Търговище,  НЧ 
„Пробуда 1928” с. Ралица и

НЧ „Будител - 1927” с. Баячево . 



ЦЕЛ:

Утвърждаване на библиотеката като център на 
общността  за придобиване на важни социални и 

образователни знания и умения.



СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ:

•Повишаване посещаемостта на библиотеките
чрез използване на интерактивни подходи за
работа с децата;
•Повишаване на социалното, познавателно и
емоционално развитие на децата до 10 годишна
възраст в селата Давидово, Ралица и Баячево на
община Търговище;
•Подкрепа на децата за овладяване на българския
език;
•Повишаване уменията на родителите за
ползване на българския език и взаимодействие с
децата си



Целева група на проекта са: 30 деца от трите 
населени места на възраст до 10 годишна 

възраст за придобиване на знания за 
заобикалящия ги свят, овладяване на 

българския език и умения в петте области на 
детското развитие, с цел подготовка и 

адаптиране към детската градина и 
училище. Целева група са и 15 родители, 

подкрепени в развиване на умения за 
общуване и игра със своите деца и своя 

родителски капацитет



Проектните дейности бяха насочени основно към 2 групи: 
работа с деца и тематични групи за родители. 

В рамките на групите за игра, наречени „Приказки в куфар” 
30 деца от селата Давидово, Баячево и Ралица имаха 

възможност да слушат, четат и преразказват български 
народни приказки и приказки от световни и български автори 

заедно със своя пътуващ разказвач с куфар. Направиха 
драматизация на „Вълкът и седемте козлета”, като 

изработиха сами маски и декори. 
По-малките деца /в предучилищна възраст/ играха с 

образователните играчки от „Библиотека на играчките”, като 
придобиваха нови знания и формираха умения в петте 

области на детско развитие.
Посетиха постановката „Житената питка” на Държавния 

Куклен театър в гр. Търговище. 
Тематичните срещи, проведени с родителите, бяха посветени 
на грижите в отглеждането и възпитанието на децата, как да 

общуваме и играем с тях, готови ли са децата за училище, 



В дейностите по проекта  се използваха следните методи и 
подходи:
Индивидуална и групова работа;
Дидактични игри;
Сюжетно-ролеви игри;
Драматизация;
Подходът „Библиотека на играчките”
Играта е инструмента, чрез който децата обогатяват 
речниковия запас от думи на български език и придобиват 
знания и умения в познавателен и социален план. 
Докосването до приказките чрез „разказвач” и „куфар” 
засилва интереса им към книгата и четенето.

МЕТОДИ И ПОДХОДИ:



с. ДАВИДОВО











с. БАЯЧЕВО









с. РАЛИЦА





В КУКЛЕНИЯ ТЕАТЪР







РЕЗУЛТАТИ:

НАД 30 ДЕЦА, ПОСЕТИЛИ И УЧАСТВАЛИ 
В ГРУПИТЕ ЗА ИГРА;

26 ДЕЦА, ПОСЕТИЛИ ПОСТАНОВКАТА 
“ЖИТЕНАТА ПИТКА” В КУКЛЕНИЯ ТЕАТЪР 

ГР. ТЪРГОВИЩЕ

18 РОДИТЕЛИ, ПОСЕТИЛИ 
ТЕМАТИЧНИТЕ СРЕЩИ 



•Създадени навици за посещение в
библиотеката,
• Проведени 14 занимания с по 10 деца;
•Усвоени от децата нови знания и умения;
•Положително отношение към четенето
•Проведени 6 групи с 15 родители;
•Получени нови знания за развитието на детето в
ранна възраст;
•Повишена ангажираност у родителите спрямо
грижата, благосъстоянието и образованието на
децата им



Устойчивост

След приключване на проекта, голяма част от
дейностите, насочени към децата, продължават.
Партньорската ни организация Клуб на НСО
продължава занятията по Програмата Библиотека на
играчките.
Децата и техните родители имат възможност да се
събират организирано.

Фондация за децата в риск по света предостави на
читалището ни оборудване за кът за четене към
библиотеката – диван, масичка, детски столчета,
етажерки, барбарон. След извършен ремонт на
помещението, кътът вече е функциониращ. Там
продължават групите „Приказки в куфар”.







Този проект се реализира 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.



Благодаря за вниманието! 

Марияна Колева

Читалище “Светлина 1927”

с. Давидово

e-mail: mariqna_koleva@abv.bv


