
Фондация „Глобални библиотеки - България” 

Конкурс за проекти – 2018 

 „Библиотеката – активен участник в обществения живот” 

 

РЕЗЮМЕ НА ПРОЕКТА  
Проектi „Силата на знанието” е реализиран от Регионална библиотека „Любен 
Каравелов” гр. Русе в партньорство с Общинска фондация „Русе – град на свободния 
дух” и Фондация „Еконт“. 

Основната цел на проекта е: Създаване на иновативен модел за повишаване на 
мотивацията за усвояване на знания чрез изграждане в обществена библиотека на 
високотехнологична мултисензорна среда за формиране на активно отношение към 
образование и личностно развитие. 

Целева група на проекта са деца от 5 до 12 години – преки участници в ателиетата: 100 
лица, в т.ч. представители на малцинствени групи; водещи на ателиета: 3 лица, 
експерти в областта на изкуството/музика и изобразително изкуство/ и педагогиката; 
трима библиотекари и двама доброволци. Изборът на участниците се извърши при 
спазване принципите на равнопоставеност по пол, възраст и етническа принадлежност. 
Крайни бенефициенти са всички жители на Русе, посетители на библиотеката, деца, 
родители, приятели и съученици на участниците,ние на проведените ателиета и 
медийните съобщения и видеоклипове, отразяващи протичане на ателиетата, на 
различните теми и на рисунките на участниците, публикувани на страницата на 
библиотеката, фейсбука на библиотеката, в електронните медии. 

В рамките на проекта е  постигнато/осъществено/направено: приложен модел за 
неформално образование и  повишена  мотивация у децата към усвояване на знания в 
новоизградена високотехнологична мултисензорна зона. В резултат на методите на 
ателиетата и зоната е направена стъпка за преодоляване на затрудненията при усвояване и 
осмисляне от децата на прочетено съдържание. Целенасоченото въздействие на звук, 
светлина, аромати и музика стимулира всички сетива и отключи въображението на 
участниците. Това допринесе за по-задълбочено и пълноценно възприемане на художествени 

и научни текстове,  насърчи активното отношение към усвояване на нови знания и повиши 
използването и владеенето на родния език. 

Основните резултати от проекта са: 

1. Приложен модел за неформално образование и  повишена  мотивация у децата 
към усвояване на знания във високотехнологична мултисензорна зона. 

2. Успешни примери за мултиплициране на този модел за неформално образование 
за  повишаване на  мотивацията към усвояване на знания от други организации - 
училище и детска градина. 

3. Въведената иновативна услуга за лесно усвояване на учебния материал с цел 
повишаване на езиковата, четивна и функционална грамотност на деца до 12-
годишна възраст. 



4. Затвърдени позиции на библиотеката сред общността като съвременен културно-
информационен център за учене през целия живот.  

5. Повишено доверие на родителите на деца до 12-годишна възраст за 
възможностите на библиотеката да предоставя неформално образование за  
повишаване на  мотивацията към усвояване на знания. 

6. Осъществени 2 развиващи ателиета с 5 уъркшопа; 14 уъркшопа по ателитета 
„Сетивен свят“ и „Когато буквите танцуват“ с общо 330 деца. 

 

Този проект надгради капацитета на библиотеката в изпълнение на проекти за деца във 
високотехнологична неформална среда. Затвърди мястото на библиотеката като 
допълваща образователния процес среда за личностно развитие, активно участие в 
процеса усвояване и осмисляне на прочетено съдържание  от децата чрез включване на 
сетивните усещания, изживени във високотехнологична интерактивна среда. 

След проекта библиотеката/партньорите ще продължат да представят пред 
общността и мрежата от библиотеки, както и пред учебни заведения, училища и детски 
градини, постигнатите резултати възможностите за мултиплициране на ателиетата и 
извън библиотечна среда. 

Изградената високотехнологична мултисензорна зона е общодостъпна и може да се 
използва самостоятелно или групово и след приключване на проекта. Техниката, 
използвана в зоната е подвижна и предполага преносимост в различни помещения на 

библиотеката и извън нея. Оборудването може да се допълва с подобна техника като се 
прилагат най-новите технологични решения за разнообразяване на начините за 
въздействие върху сетивността на децата. 

Проектната идея може да се осъществи от вече изградена партньорска мрежа между 
обществените библиотеки. Партниращите организации биха спомогнали за 
публичността на осъществените проектни идеи за иновативни библиотечни услуги. 
Изпълненият нискобюджетен проект е с възможности за широко приложение, 
въздействие и внедряване във всички обществени библиотеки.  

Ефектът от проекта се разпростира, но и  надхвърля конкретните организации и целеви 
групи и носи ползи за цялото общество. 

                                                           
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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