
Фондация „Глобални библиотеки - България” 

Конкурс за проекти – 2018 

 „Библиотеката – активен участник в обществения живот” 

 

РЕЗЮМЕ НА ПРОЕКТА  
 

Проектi МК-ДБФ-36/30.03.2018 „ Библиотеката – място за учене и забавления” 

беше  реализиран от  библиотеката при НЧ”Постоянство”1856 гр.Лом  в партньорство 

с Фондация”Генерация”,Лом 

Основната цел на проекта е: Утвърждаване на Библиотеката при 

НЧ”Постоянство”1856 гр.Лом, като активен участник в обществения живот на гр. Лом 

с включването на нови за града образователни услуги, свързани с ранното детско 

развитие и повишаване на езиковата култура. 

Целева група на проекта са: Проекта залага на работата с две възрастови групи 

деца,за които са предвидени подходящи за възрастта дейности.Родителите са 

отчетени като основни фактори във възпитанието на любов към книгата.В рамките на 

проекта родителите и учителите   получиха  подкрепа за създаването на навици и 

умения за четене у децата. 

В рамките на проекта е  постигнато/осъществено/направено:  

1/ за целевата група – Над 133 бр. деца се възползваха  от иновативната 

методика по усвояване на българския език.С особен интерес инициативата беше 

посрещната от децата със специални образователни   потребности. В почти 

всички групи от детските градини има деца със специални потребности. 

В обучителната програма и всички прояви се включиха и деца от ромски произход. 

Положителен ефект има и за родителите, които получиха адекватна помощ за 

да отгледат грамотни и социално- ангажирани граждани. 

2/за библиотеката – се утвърди като коректен партньор при изпълнението на 

проекти съвместно с НПО. 

Библиотеката  - разнообрази своята дейност и допълни услугите си за да 

достигнат до повече граждани и привличане на повече ползватели на услугите на 

библиотеката и особено на деца от ромски произход. 

Утвърждаване на библиотеката като активен участник в обществения живот 

на гр. Лом с включването на нови за града образователни услуги,свързани с 

ранното детско развитие и повишаване на езиковата култура на учениците. 

 

3/ за партньорите – Фондация „Генерация”беше включена в изпълнението на 

проект с висока обществена значимост за града ,които насочва усилията към  



най-малките  и уязвими групи,вкл.роми и деца със специални образователни  

потребности.Това утвърди организацията като коректен партньор,който 

допринася за осигуряване на качествени резултати. 

Със създаването на наръчник „На „ти”с буквите „експертизата на организацията 

беше допълнена с конкретни казуси и опит от практиката на терен в детските 

градини,а самото помагало се превърна в инструмент,който да се ползва извън 

срока на проекта и извън географския обхват на града.   

 

Основните резултати от проекта са  

133 бр.деца между 3-7 години бяха обучени за бързо усвояване на българския език. 

Изготвен наръчник за родители на тема „На „ти” с буквите”-достъпен онлайн. 

Обучени 28 бр.”приемни родители”за повишаване на езиковата култура на децата. 

80 бр.деца се включиха в детското „Утро” 

22 бр.деца наградихме с посещение на „Музейко”-гр.София 

Този проект надгради капацитета на библиотеката/затвърди мястото на 

библиотеката  

 Библиотеката – се утвърди като коректен партньор при изпълнението на 

проекти съвместно с НПО. 

Библиотеката  - разнообрази своята дейност и допълни услугите си за да 

достигнат до повече граждани и привличане на повече ползватели на 

библиотеката и особено на децата  от ромски произход. 

Привличане на децата  като активни ползватели на услугите на библиотеката. 

Утвърждаване на библиотеката като активен участник в обществения живот 

на Лом с включването на нови за града образователни услуги,свързани с ранното 

детско развитие и повишаване на езиковата култура на учениците 

 

След проекта библиотеката/партньорите ще продължат да  

Смятаме,че възпитаването на любов към книгата и четенето започва от най-

ранна детска възрасти библиотеката има важна роля в този процес.Проектът 

цели да създаде устойчив инструмент за подпомагане на създаването на умения 

за четене и писане у най-малките.При провеждането на заниманията с децата 

бяха ползвани традиционни методи като Монтесори,които бяха адаптирани към 

нуждите и възможностите на местната общност в Лом. Ще продължим да 

организираме занимания за стимулиране на четенето особено във възрастовата 

група 3-7г.ще използваме готовия наръчник. 

                                                           
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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