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 „Библиотеката – активен участник в обществения живот” 
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РЕЗЮМЕ НА ПРОЕКТА  
 

Проектi „Библиотеката с грижа за околната среда, здравето и бъдещето” е 

реализиран от  Библиотеката при НЧ”Св.Св.Кирил и Методий-1919 г.”, с.Дорково в 

партньорство с ОУ ”Христо Ботев” и ТД ”Цепина” .  

Основната цел на проекта е да затвърди мястото на библиотеката, като активен 

участник в обществения живот на с. Дорково. Да предостави нови услуги отговарящи 

на актуалните потребности на населението. Да увеличи интереса към ИКТ в 

библиотеката. Да насърчи партньорството между други библиотеки, организации и 

институции. Да създаде набор от добри практики и работещ партньорски модел. 

Целева група на проекта е местната общност 

В рамките на проекта е  постигнато/осъществено/направено  

 Сформиране на екип за управлението и изпълнението на проекта. 

 Проведени информационни срещи и кампании с партньорите и местното 

население, публикации в електронни и печатни медии. 

 Обособен кът  в  библиотеката  със закупената тематична литература. 

 Създадена бе собствена кампания „Да почистим Дорково заедно”. 

Почистиха се тротоарните площи , тревните площи, читалищния двор, двора 

на училището, еко пътека ”Цепина”, Палеонтологично находище Дорково, 

улиците ”Каркария”, „Мусала”,” Възраждане”.  На нерегламентираните 

сметища поставихме табели с надпис: „Забранява се изхвърлянето на 

отпадъци извън кошовете за смет!” Поставиха се кошове за разделно 

събиран, на обществените места.   

 

Основните резултати от проекта са  

Мобилизирахме потенциала на младите хора за опазване на околната среда, 

популяризирхме ценностите на доброволчеството. Обществото започна по ясно да 

осъзнава необходимостта от знания, достъп до информация и промяна в нагласата. 



Затвърди се ролята на библиотеката като активен участник в обществения живот на 

селото. Разпространението на информация и постигането на устойчивост с работата с 

деца и възрастни.   Затвърдихме модел на екипност и развиване на активна 

гражданска позиция.  

 

Този проект надгради капацитета на библиотеката/затвърди мястото на 

библиотеката  

• Този проект затвърди имиджа на библиотеката като съвременен информационен, 

комуникационен, обучителен и обществен център; 

• Привлечени бяха нови потребители на библиотеката; 

След проекта библиотеката/партньорите ще продължат да 

След проекта: Ще продължим почистванията на местно ниво заедно с 

партньорите си ,ОУ”Христо Ботев”, ТД”Цепина”, Клуб на пенсионера, читатели 

на библиотеката и местната власт, като всяка година ще организираме подобни 

дейности,  които ще повишат качеството на селото в екологичен аспект, 

туризма, социо-културния и икономичен живот в Дорково. 

 

                                                           
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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