
НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА 

 „ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪВРЕМЕННА, СИГУРНА И  

ДОСТЪПНА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА“ 

Модул „Библиотеките като образователна среда“ 

 

           През 2022 г. СУ „Св. св. Кирил и Методий“ гр. Смядово кандидатства и получи 

финансиране по Национална програма „Осигуряване на съвременна, сигурна и 

достъпна образователна среда“ Модул „Библиотеките като образователна среда“. 

Финансирането по програмата е в размер на 5 983,42 лв. Срокът за изпълнение на 

дейностите е до 30.06.2023г. 

Училищната библиотеката е най-достъпното за подрастващите място, където те 

могат да получат нужната им информация, да се научат да уважават, ценят и пазят 

книгата, да четат с разбиране. 

  Нашата цел е да се осъвремени библиотеката, като създадем към нея „кът за 

четене”, който да се превърне в неформална уютна читателска среда стимулираща 

личностното, социалното и  културното развитие на учениците. Да се обособи зона, 

която предразполага подрастващите към изграждане на трайни навици за четене и 

позитивно отношение към книгата от най-ранна възраст.  Да се създадат 

практически умения за работа в екип за търсене, извличане и анализиране на 

информация от различни източници при проектни дейности. 

 Чрез проекта се открива възможност за закупуване на нови, цветни и 

нестандартни мебели и обогатяване на библиотечния фонд с нова съвременна 

литература според потребностите и интересите на учениците. 

 Доброто естетическо оформление предразполага към гостоприемство, желание 

за занимания по интереси и прекарване на свободното време. 

 Нашите очаквания: 

 - Повишена мотивираност и засилен  интерес на учениците към библиотеката, 

книгата и четенето.  

          - Подобрени условия за достъп до информация.  

          - Изградени умения за търсене и извличане на информация от различни по вид 

източници, и нейното прилагане  в конкретни дейности. 

          - Формиране на информационна култура.  

          - Приобщаване на учениците от малцинствата и изграждане у тях на трайни 

навици за посещения в библиотеката, четене на книги и използване на новите 

технологии.  

  - Обогатяване на библиотечния фонд с нова, съвременна и интересна за 

учениците литература. 

 - Превръщане на библиотеката и създадения „кът за четене” в среда за 

неформални контакти. Място отговарящо на изискванията и интересите на 

съвременния ученик и неговия учител 

  - Библиотеката да се възприема като място не само за учене и сериозни 

занимания, но и като интересно и привлекателно място за работа в екип, за разговори и 

споделяния, за дискусии, за творчески занимания, за четене с удоволствие. Място за 

осмисляне на свободното време, място за създаване на социални контакти и  

приятелства, място за почивка и забавления.  

 

СУ „Св. св. Кирил и Методий“ 

гр. Смядово 


