
Фондация „Глобални библиотеки - България” 

Конкурс за проекти – 2018 

 „Библиотеката – активен участник в обществения живот” 

 

РЕЗЮМЕ НА ПРОЕКТА  
 

           Проектi „Библиотеката –посредник между книгата и детето” е реализиран от  

Народно читалище „Паисий Хилендарски -1870” в партньорство с Фондация 

„Глобални библиотеки България” и Министерство на културата. 

 

Основната цел на проекта е: Насърчаване на четенето и възпитаване любов към 

книгата;Изграждане на ранен читателски интерес у децата, който да прерасне в 

дълготраен интерес към книгите; Подобряване на четивната техника и изразните 

умения, концентрацията; 

 

Целева група на проекта: Проектът е насочен към 173 деца.  

82 деца от начална степен на образование, на възраст 7-10 год., от 1-4 клас, 91 деца от 

средна степен на образование, на възраст 11-15 год., от 5-7 клас. 

 

В рамките на проекта е постигнато/осъществено/направено:  

В партньорство учители, родители, в училището и сред природата се проведоха 12 

разнообразни занимания с учениците – четене, преразказ, рисуване по прочетеното, 

драматизация  на приказки, куклен театър, литературни викторини и игри, четене и 

рисуване сред природата. Бяха осигурени нова литература, съобразена с възрастта на 

учениците, параван и кукли за куклен театър, материали за рисуване и апликиране. 

 

Основните резултати от проекта са:  

Спомогна за насърчаване на четенето и възпитаване любов към книгата на 173 ученици 

от 7-15 год.; Спомогна за преодоляване неграмотността, изграждане на ранен 

читателски интерес, подобряване на четивната техника и изразните умения, 

концентрацията,развиване на основни житейски умения за работа в екип, разширяване 

знанията, любознателността и интересите, творческия талант, въображението; 

Съдейства за интеграция на неформалното обучение във формално, мотивира 



родителите за ползите от четенето и доброто образование, обогати опита на 

библиотекарите в работа с деца и създаде трайни партньорства. 

 

Проектът затвърди и надгради мястото на библиотеката като съвременен 

информационен център за знания, обучения,общуване, и разнообразни прояви, 

които могат да привлекат различни групи граждани. 

 

След проекта:  

Библиотеката и партньорите й ще продължат да осъществяват надграждащи обучения, 

да провеждат съвместни прояви:изложби, тематични вечери, викторини, да 

осъществяват редица културни прояви и инициативи, чрез които да затвърдяват 

мястото на библиотеката като съвременен и информационен център. 

 

 

                                                           
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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