
НЧ ”СВЕТЛИНА – 1967“ 
с.Гълъбово 

Нашата приказка ”Библиотеката – 
място за срещи на поколенията“ 



     Село Гълъбово се намира   на 12 км. североизточно от  
Общинския център – с. Баните. Населението наброява 556 
жители, от които 15 деца в Целодневна  детска градина – с. 
Гълъбово, 38 ученици, а останалите са младежи и 
възрастни. През 2007 г. единственото училище на 
територията на селото беше закрито, затова учениците се 
извозват до Общинското  училище. На 1 км. от селото се 
намира  Дяволският  мост, датиращ от Римско време. 



     Читалищна дейност в 
селото се развива от 
1967г. До построяването 
на читалищната сграда 
дейността се развива в 
Училището. Читалищната 
сграда съществува от 
1982г. и е открита с 
голямо тържество. Към 
момента библиотеката 
разполага с 5221 тома 
книги, 121 читатели и 70 
потребители. През лятото 
много деца гостуват при 
свои близки тук, затова  
посещенията се 
увеличават. 



По традиция всяка година 
на 1 юни Библиотеката 
подарява книга на децата, 
които вече завършват 
предучилищното обучение 
и ги кани да станат редовни 
читатели. 



Във връзка съхранението и 
опазването на традициите, 
културата и бита на хората от 
селото е направена 
Етнографска сбирка в 
Читалището, където може да 
видите  неща, които рядко се 
пазят и трудно се срещат в 
днешно време. 

От 2005 г. към Читалището 
функционира Детска битова 
група от 11 деца, която е 
продължение на Женска 
битова група за изворен 
фолклор. 



Благодарение на  Програма „Глобални библиотеки – 
България” през 2010 г. ни бяха доставени 3 настолни 

компютъра и  мултифункционално устройство. Веднага беше 
проявен голям интерес от всички жители. Библиотеката 

започна да се посещава от все повече хора.Тя се превърна в 
първия и единствен  информационен център, предоставящ  

безплатен достъп до интернет. 



       Но понеже възрастните 
не можеха да боравят с 

компютър, взехме решение 
всеки ден по един час 

децата, които посещават 
библиотеката да им помагат 

в използването на 
компютъра.  

Това не беше просто 
обучение,  

това беше 
сътрудничество и 
взаимодействие между 
различните поколения.  



     Възпитавахме у децата уважение, толерантност и 
съпричастност към по-възрастните, да бъдат на разположение 
на по-незнаещия от тях, да подадат ръка на нуждаещия се. А 
възрастните освен, че се научиха да използват компютъра, се 
почувстваха отново млади, значими и полезни. Гордеем се с 
тази идея.  
      
   Тя се оцени и от 
Програма „Глобални 
библиотеки – 
България”, след като 
взехме участие в 
конкурса „Място за 
електронно включване”.  
   В категория „Достойно 
остаряване с новите 
технологии” получихме  
Грамота и  Електронен 
четец. 



      Тази година Програма 
„Глобални библиотеки – 
България” ни даде 
възможност да продължим 
своята идея, като се 
включихме  в Грантова схема 
за финансиране на 
иновативни проекти.  

Реализирахме проекта 
„Е-услуги – възможност 
да променим света в нас 
и около нас”. 

Партньор по проекта ни 
е ЦДГ – с.Гълъбово. 

 



  В продължение на 5 месеца обучавахме децата на 
английски език. Успяхме да събудим у тях позитивно 

отношение към езика и желание на по-късно да развият и 
обогатят знанията. За целта беше привлечен обучител 

педагог- Предучилищно и начално възпитание 
 с английски език – Розалина Димитрова. 

 



    Същевременно проведохме безплатно обучение на 
основни компютърни умения с желаещи от всички 
възрастови групи. Бяха обучени да работят с мрежи за 
комуникация, с текстообработващи и изчислителни 
програми, да търсят  информация в глобалната мрежа, да 
търсят работа и подготвят документи за кандидатстване. 
Освен, че придобиха основни умения за работа с компютър, 
те станаха по-самоуверени и по-конкурентно способни. 



Обучихме  20 човека. Всички 
те придобиха умения за 
активно учене през целия 
живот, за пълноценно 
общуване, за  ползотворно 
уплътняване на свободното 
време. 

По-възрастните от групата 
бяха най-развълнувани, че  
се научиха да се свързват с 

близки и роднини, пръснати 
по целия свят.  Обучител 

беше Даниела Каралчева – 
магистър-  финасист. 



    Организирахме две здравни беседи на теми:  „Артериална 
хипертония” и „Захарен диабет”. Те бяха представени от д-р 
Здравко Николов   под формата на презентации с 
Мултимедията, която ни беше предоставена от Програма 
„Глобални библиотеки – България” през месец юли тази 
година. Той запозна присъстващите с тези болести, 
превантивните мерки и как да живеят с тях.  

     В заключение г-жа Невена 
Асенова – председател на 

читалището и кмет на 
с.Гълъбово благодари за 

изчерпателните и ясни 
отговори дадени от д-р 

Николов. Благодарности се 
поднесоха и от жителите, 

присъствали в залата, които 
предложиха и в бъдеще да 

има такива мероприятия.  



     Зададените въпроси и 
отговорите ще бъдат 
публикувани в сайта на селото, 
който е изработен също по 
проекта „Е -услуги – възможност 
да променим света в нас и около 
нас”, реализиран по Грантова 
схема за иновативни проекти на 
Програма „Глобални библиотеки 
– България”. 



Проекта превърна библиотеката освен в място за получаване 
на информация от различно естество и във възможност за 
придобиване на допълнителни умения за деца и възрастни.  

Сега тя е едно предпочитано 
място за прекарване на 
свободното време. Увеличи се 
броя на посетителите, а също 
и на доброволците – дори 
вече обсъждаме нови 
инициативи.  



     Благодарим 
     на  Звеното за управление на Програмата, екипа на 
Регионална библиотека „Николай Вранчев”- гр. Смолян  и 
обучителите, които наистина успяха да променят света  
в нас и около нас.  

     С тяхна помощ 
превърнахме 
библиотеката в търсен и 
полезен културно-
информационен център 
за местната общност, а 
децата разбраха, че 
библиотеката е място 
където се случват 
хубави, забавни и 
приятни неща. 


