
Фондация „Глобални библиотеки - България” 

Конкурс за проекти – 2018 

 „Библиотеката – активен участник в обществения живот” 

РЕЗЮМЕ НА ПРОЕКТА 
Проектi :ТЪРСАЧИ НА ЗНАНИЯ И ЕМОЦИЯ 

 е реализиран от  ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА БИБЛИОТЕКА ПРИ  НЧ „ПРОСВЕТА 1910“-СЕЛО ТЕНЕВО 

 в партньорство със  СДРУЖЕНИЕ „ОБЩИНСКИ МЛАДЕЖКИ СЪВЕТ“ ГРАД ЯМБОЛ 

Основната цел на проекта е да Създаде среда за повишаване на функционалната грамотност 

сред подрастващите. Децата да се научат да извличат, систематизират и анализират 

информация от различни по своя характер източници 

Целева група на проекта е/са : 

   Деца и младежи на възраст от 5-13 години 

Модул 1: Деца на възраст  5-6 години 

Модул 2: Деца на възраст 7-13 година 

   В различните ателиета и уъркшопове  участваха и деца извън двете модулни групи 

В рамките на проекта е  постигнато/осъществено/направено :   

   В рамките на шестте месеца на реализация на проекта на НЧ „Просвета1910“-Тенево, 

финансиран от Фондация „Глобални библиотеки България“, активно работихме  основно с 

двете модулни групи  за изпълване със съдържание на заложените по проекта дейности. 

   Обучителите и модераторите ангажирани по проекта работиха в посока на подобряване на 

функционалната грамотност на децата от Втора модулна група за развитие на техните 

когнитивни умения за търсене, намиране, обобщаване и използване на информационните 

източници.Работиха и върху изграждането на умения за формирането на екип в г групите, 

определянето на цел при заниманията, извличане на информация, обобщаване на резултатите, 

зачитане мнението на приятеля до мен. Работихме и за формиране на навици за четене у 

децата. 

   Работихме и за повишаване уменията на децата да работят с новите технологии, търсейки в 

глобалното общество точната информация. Работихме и за това всяко дете да опознае себе си 

като личност, която знае какво търси и къде може да го намери. 

   В клуб „От корена до върха“ децата събраха и изучиха местния бит и традиции. През селекция 

на събраните материали работиха и върху направата на своето родословно дърво. 

    В първа модулна група в изградената електронна забавачка „Тичам, скачам и играя, за да 

мога и да зная“. Децата се научиха да работят с таблет, да уважават своите приятели. Много 

сполучлива се оказа новата форма на работа, в която обучител през компютър и инсталирани на 

таблетите образователни клипове открихме пред  децата един нов, различен начин за 

познаване на цифрите, буквите и природата. 

   По проекта към библиотеката бе направена и вече работи една нова, различна  форма на 

работа в библиотеката „ИГРОТЕКА КЪМ БИБЛИОТЕКАТА“ 



   С презентирането на Игротеката финализирахме проекта, като той бе представен пред децата 

от първа модулна група и колегите от читалищата в общината. 

   Извън модулните групи работата с децата в уоркшоповете също има за задача да развлича и 

да образова. 

Основните резултати от проекта са  

1.Умение на децата да работят в екип 

2.Осъзната потребност да искат повече и да знаят от къде да си намерят търсената информация. 

3.Опознаване  и изучаване на местния бит и фолклор 

4.Децата виждат в читалищната библиотека свой приятел, на когото могат да разчитат 

5.Самостоятелно подбират, селектират и синтезират  събраната информация 

6.Подготвиха свои родословни дървета 

7.Изградена е нова форма за работа с децата „Игротека в библиотеката“ 

8.Повишен интерес към читалищната библиотека и проява на отношение към нейните дейности 

/ интернет грамотност, използване на нови носители на информация-ел. четци и др./ 

9.Нов начин за въприемане на урочния материал в детската градина, ползвайки новите 

информационни носители 

10.Работа с таблет 

11.Занимателна лятна академия за деца 

 

Този проект надгради капацитета на библиотеката/затвърди мястото на библиотеката  

Този проект отвори капацитета на библиотеката към повече информация и работа с новите 

технологии, свързани с образованието на децата. Сега ние сме техните гидове по пътя към 

знанието. 

 

След проекта библиотеката/партньорите ще продължат да : 

1.Работа  във вече изградените по проекта  клубове и ателиета 

2.Мултиплициране на положителния ефект от реализацията на проекта пред колегите от 

общината. 

 

 

                                                           
i Резюмето на проекта не бива да надвишава 1,5 страници и се изпраща само в електронен формат на 

projects@glbulgaria.net  

 

mailto:projects@glbulgaria.net

