
Фондация „Глобални библиотеки - България” 

Конкурс за проекти – 2018 

 „Библиотеката – активен участник в обществения живот” 

 

РЕЗЮМЕ НА ПРОЕКТА  
 

Проектi „Къща на книгите“ е реализиран от НЧ „Светлина-1928“, с. Безмер, община 

„Тунджа“ в партньорство с НЧ „Светлина-1929“, с. Роза, община „Тунджа“ и 

Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група- Тунджа“  

Основната цел на проекта е да бъдат обогатени традиционните библиотечни услуги с 

нови интегрирани подходи, развивани и предоставяни в партньорство с други 

организации и институции, подобряване достъпа до информация  и библиотечни 

услуги на различни социални и възрастови групи, включително на деца и техните 

родители 

Целева група на проекта е/са  

Деца от детските градини на селата Безмер и Роза на възраст от 3 до 7 години – мин. 30 

души; 

Родители на деца от детските градини на селата Безмер и Роза – мин. 40 души. 

Други деца и родители от населените места на община Тунджа – мин. 200 души. 

 

В рамките на проекта е  постигнато/осъществено/направено  

В рамките на дейностите по проекта са изработени 4 библиотечни шкафа във формата 

на къщички. Закупени са 302 нови детски книжки и аудио приказки, които са 

разпределени между партньорите- библиотеките на двете читалища и детските 

градини.  

Въведена е нова интегрирана интерактивна библиотечна услуга „Къщата на книгите”; 

децентрализирана доставка на библиотечни услуги в две населени места; провокиран 

и повишен е интересът на децата и родителите към книгата; формирани са навици за 

семейно четене и общуване. 

Организиран и проведен бе семеен конкурс на тема „Нашата любима детска книга“ 

Основните резултати от проекта са  

Провокиран интерес на деца и родители към библиотечните услуги. Формирани 

навици у родителите да четат приказки на децата. Наблюдава се интерес към 



дейностите по проекта и в библиотеки и детски градини от други населени места на 

община „Тунджа“ 

Реализира се иновативен механизъм на комуникация на библиотеката с децата и 

родителите едновременно както в детската градина, така и в читалището. Въведени 

интегрирани интерактивни методи и подходи в комуникацията с потребителите на 

библиотечни услуги. Привлечени са нови читатели 

 

Този проект надгради капацитета на библиотеката/затвърди мястото на 

библиотеката  

Този проект затвърди мястото на библиотеката в работата с подрастващото поколение, 

а самите библиотекари намериха нови начини да провокират интереса на децата към 

четенето на книги, чрез децентрализиране на библиотечните услуги. 

 

След проекта библиотеката/партньорите ще продължат да  

Заложените дейности по проекта ще бъдат продължени в същият формат, тъй като има 

голям интерес от страна на децата. Дейностите по проекта ще бъдат надградени, като 

има идея за съвместна театрална постановка между читалището и детската градина в с. 

Безмер. 

 

                                                           
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

