
 

 

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА 

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪВРЕМЕННА, СИГУРНА И  

ДОСТЪПНА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА“ 

Модул „Библиотеките като образователна среда“ 

 

ФОРМУЛЯР ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ 

 

I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 

1. Наименование на училището 5 ОУ „Митьо Станев“ 

2. Код по НЕИСПУО 2400126 

3. Област/община/населено място обл.Ст.Загора/общ.Ст.Загора /гр.Ст.Загора 

4. Вид на училището 
 Държавно  

 Общинско 

5. Брой ученици 

 в I – IV клас         557 

 в V – VII клас      468 

 в VIII – XII клас    ………….. 

6. Лице за контакт 

Име: Име:Рая Ганева Петрова 

Длъжност: библиотекар 

Телефонен номер:0885783464 

Електронна поща: raia_petrova84@abv.bg 

 

II. ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА 

1. Обща информация за училището, свързана с дейностите по модула: 

 Вашето училище разполага ли с училищна библиотека?   

Да/Не (Моля маркирайте верния отговор). 

 Налично ли е обзавеждане/оборудване в училищната библиотека?  

Да/Не (Моля маркирайте верния отговор). 

Ако – „Да”, моля посочете какво е обзавеждането/оборудването. 

-Налично  обзавеждане:рафтове ,столове,работно бюро и офис  стол.Оборудването се 

състои от :компютър и принтер. 

 Какъв е наличният библиотечен фонд?  

 6364 бр. книги. 



 

 

 Моля посочете вида на литературата, налична в училищната библиотека: 

Вид литература: 

-художествена литература(българска,чужда,руска) 

-детска художествена литература 

-речници,справочници,енциклопедии 

 Моля посочете броя на учениците, които са читатели в библиотеката през настоящата 

учебна 2021 – 2022 година: 

o в I – IV клас 432    ; в V – VII  210 клас  ; в VIII – XII  клас ………….. 

 Има ли назначен на щат библиотекар в училище?Да,има назначен библиотекар.  Eдна щатна 

бройка. 

o Ако – „Не”, моля посочете кой изпълнява тази функция?  

………………………………………………………………………………………………………………. 

 Училището има ли обособено място, извън библиотеката, което да се ползва от учениците 

като неформална среда за четене?  

Да/Не (Моля маркирайте верния отговор). 

Ако – „Да”, моля да се посочи къде е обособеното място, както и наличното 

обзавеждане/оборудване в него.   

………………………………………………………………………………………………………………. 

 Провеждат ли се инициативи в училище за популяризиране на четенето?  

Да/Не (Моля маркирайте верния отговор). 

Ако – „Да”, какви инициативи са проведени през учебната 2021 – 2022 година? 

  1. Национална седмица на четенето, в която се включиха ученици от начален етап; 

  2. Ежегодно участие в инициативата „Национална награда „Бисерче вълшебно“; 

  3. Занимания по интереси - клуб „Млад библиотекар“; 

  4. Награждаване на „Най-добър помощник-библиотекар“ и „Читател на годината“; 

  5. Провеждане на седмици на паметта, посветени на Ботев, Вазов, Левски; отбелязване на  

Националния празник - 3 март и др.; четене на стихотворения, участие в беседи и рецитали; 

  6. Набиране на нови доброволци в библиотеката; 

  7.Среща на ученици от втори и трети клас с писателката Катя Антонова; 

  8. Проведен Маратон на четенето “Четяща Стара Загора“ с ученици от начален и прогимназиален 

етап; 

  9. Проект „Моята първа книга“ с акцент върху корица, илюстрация, текст, осъществен от 

ученици от 5. клас; 



 

 

   

 10. Ден на старогръцката митология -  презентиране на  митове и легенди – 5. клас; 

  11. Изготвяне на табла и презентация за фолклорните празници; 

  12. Драматизация на фолклорна вълшебна приказка с авторска интерпретация на ученици; 

  13.  Честване на Световния ден на детската книга – открит урок в библиотеката; 

  14. Познатият и непознат Андерсен с представяне на неизучавани творби в цикъл уроци и 

съпътстваща изложба - 5. клас 

 Провеждани ли са съвместни инициативи с обществена библиотека?  

Да/Не (Моля маркирайте верния отговор). 

Ако – „Да”, какви инициативи са проведени през учебната 2021 – 2022 година? 

1.“Маратон на четенето“- Библиотека „Родина“, Регионална библиотека „Захарий 

Княжески“; 

2. Среща с  писателката Катя Антонова с учениците от  трети и четвърти клас - с подкрепата 

на библиотека „Родина“; 

3.Посещение на Регионална библиотека „Захарий Княжески“ на възпитаници от трети клас; 

 Посочете други дейности, свързани с популяризиране на четенето, които сте провели с други 

организации.  

 Награда „Бисерче вълшебно“ с фондация „Детски книги“ - единственият клуб в Стара Загора 

към мрежата от клубове на фондацията е клуб „Малки библиотекари“ в Пето основно 

училище. 

2. Обосновка на проекта: Опишете защо искате Вашето училище да кандидатства по този 

модул – какво искате да постигнете и какво конкретно ще се промени като следствие от 

постигането на целите. 

В V ОУ „Митьо Станев“ се обучават 1025 ученици. Проектът на V ОУ „Митьо Станев“, гр. 

Стара Загора по НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪВРЕМЕННА 

ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА”, Модул „Библиотеките като образователна среда”, ще насърчи 

четенето, ще формира умения да се открива информация и да се използва ефективно в 

зависимост от дадена комуникативна задача, ще повиши читателската грамотност, ще формира 

информационна култура, ще допринесе за по-лесно възприемане на учебния материал. Чрез 

провеждане на съвременно проектно-базирано обучение и бинарни уроци в среда извън 

класната стая  ще се даде възможност на учениците да развиват личната си творческа нагласа и 

своите дарби, ще осигури възможности за използване на културните институции като 



 

 

образователна среда, ще създаде условия за емоционално, социално, културно и личностно 

развитие на учениците. 

Изпълнението на настоящия проект ще подкрепя работата на всички целеви групи от 

училищната общност, ще разнообразява училищния живот и ще направи училището желана 

територия за учениците, с възможности да развиват своите способности, като създаде у тях 

интерес и любов към книгата. 

Функционално обзаведеният „кът за четене” ще подпомогне неформалните контакти между 

учениците, което ще осигури положителен социален опит. Подрастващите непринудено ще 

усвояват нови знания чрез търсене, извличане и анализиране на информация от различни 

източници, ще осмислят свободното си време, което ще им даде възможност за активно 

общуване чрез използване на подходяща литература, образователни и занимателни игри. Ще 

предостави възможност за изнасяне на учебния процес извън класната стая. 

Предвиждаме срещи със съвременни творци, работилница за творческо мислене и писане, 

провеждане на изнесени уроци, което ще промени учебната обстановка и ще разнообрази 

учебния процес. 

III. ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ОТ МОДУЛА: 

Дейност 1 „Училищните библиотеки като образователна среда”:   

2.1. Закупуване на книги спрямо потребностите и интересите на учениците. 

 Закупуване на книги с цел създаване на библиотечен фонд: 

Да/Не (Моля маркирайте верния отговор). 

Ще бъдат закупени  .....книги, които ще бъдат предназначени за ученици в: 

 I – IV клас – Да/Не; V – VII клас – Да/Не; VIII – XII клас – Да/Не; 

или 

 Закупуване на книги с цел обогатяване на библиотечен фонд: 

Да/Не (Моля маркирайте верния отговор).  

Ще бъдат закупени  185 бр. книги, които ще бъдат предназначени за ученици в: 

 I – IV клас – Да/Не; V – VII клас – Да/Не; VIII – XII клас – Да/Не (Моля маркирайте верния 

отговор). 

 Посочете реда, по който е извършено проучването на интересите и потребностите на 

учениците при избора на книги, които ще се закупят: 

Проведено е допитване сред учители и ученици. 

2.2. Създаване на „кът за четене” – може да се създаде в училищната библиотека и/или на друго 

подходящо за целта място). 



 

 

 Посочете мястото, което ще се обособи за „кът за четене”: 

Мястото, избрано за „кът за четене“,  е училищната библиотека. 

В избора на мястото са взети предвид следните изисквания: 

- училищната библиотека е голяма и просторна, но има нужда от осъвременяване на 

физическата среда;  

- местоположението е удобно за всички ученици и учители; 

- гъвкавост на пространството; 

- подходящи размери, за да може да се разположат новите книги, зоните за четене, зона за 

лектор и гости; 

- съседство с училищната  зала. 

 Посочете обзавеждането/оборудването, което ще се закупи (например: маса, 

стол/фотьойл/диван, лампа за четене, постелка за под, конструктори, добавена виртуална 

реалност, игри, комплекти за експерименти и други. Компютърна техника е допустима 

само в случай че е необходима за работа с добавена виртуална реалност, конструктори и 

комплекти за експерименти):  

Обзавеждането /оборудването ,което е необходимо за създаване на „къта за четене“е 

модулни масички.,табуретки,фотьол,дивани ,възглавници за под,библиотека дърво. 

Важно е децата да се чувстват комфортно в „къта за четене“, да им бъде приятно и да общуват с 

удоволствие помежду си. За да бъде максимално полезен, „кътът за четене”  трябва да разполага с: 

- практични, трайни  и функционални мебели, които съответстват на площта, дейността и функциите на 

пространството, на възрастовите характеристики на ползвателите (мебели за четене, мебели за неформални 

занимания, мебели за съхранение на книгите); 

-етажерка с предназначение за създаване на тематични инсталации във връзка с актуални събития 

„Кътът за четене” ще се ползва неформално като естетическа, културна и стимулираща среда, предлагаща 

разнообразни книги.  

 

2.3. Организиране и провеждане на инициативи в създадения „кът за четене” и/или в училищната 

библиотека. 

 Посочете примерни инициативи, които бихте реализирали през учебната 2022 – 2023 

година.  

1. Провеждане на срещите на клуб „Млад библиотекар“- сборна група ученици от втори и 

трети клас; 

2. „Междучасие с книга“ – с учениците от 4. клас; 



 

 

3. „Вече съм грамотен“ - учебен час по четене с първите класове; 

4. Отбелязване на 1 ноември – „Съвременни будители“ – бинарен урок с ученици в 6. клас;  

5. Маратон на четенето - всички класове; 

6. Запознаване на учениците от 5. клас с библиотечния фонд за класиците на българската 

литература; 

7. „Приятел в библиотеката“ – беседа с ученици от 1.клас; 

             8.  Дискусия на тема : “Ще изяде ли мишката книжката“ с ученици от 7. клас; 

            9.  „Класиката не е скучна“ - 6. клас – дискусия; 

           10. Проект „Родолюбие“- 7. клас -  изложба;          

 В случай че поканите за участие външни лица (напр. лектори, автори на произведения и 

други), посочете имената им към съответната инициатива. 

1.Никола Райков, писател - разговор на тема „Как се създава книга-игра?“- 4. клас 

2.Цвета Брестничка, писателка  -„Небивалици с буквите от А до Я“- 1. клас 

3.Мария Донева – Арт - терапия с група деца със СОП- от 1 до 4 клас 

Дейност 2 „Обществените библиотеки като образователна среда”:   

2.1.  Провеждане на съвместни инициативи с обществени библиотеки. 

 С коя обществена библиотека планирате да проведете съвместни инициативи през 

учебната 2022 – 2023 година? 

Регионална библиотека “Захарий Княжески“ и  библиотека  „Родина“, гр.Стара Загора 

 Какви инициативи планирате да проведете съвместно с обществената библиотека (напр. 

литературни четения, конкурси, „дни на ….” и други)?  

1. „Библиотекар за един ден“- инициативата е свързана с 11 май - ден на библиотекаря;  

2. Посещение на Детски отдел и Тийн зона към Регионална библиотека „Захарий 

Княжески“; 

 Колко ученици предвиждате да включите за съответната инициатива и от кои класове? 

1. „Библиотекар за един ден“- инициативата е свързана с 11 май - ден на библиотекаря -  

4. клас (26 ученици) 

2. Посещение на Детски отдел и Тийн зона към Регионална библиотека „Захарий Княжески“-

2 клас (52 ученици) 

В случай че поканите за участие външни лица (напр. лектори, автори на произведения и 

други), моля посочете имената им към съответната инициатива. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 



 

 

2.2. Провеждане в обществените библиотеки на задължителни учебни часове, избираеми учебни 

часове и факултативни учебни часове по учебни предмети от училищната подготовка. 

 С коя обществена библиотека планирате да организирате провеждането на 

задължителни учебни часове, избираеми учебни часове и факултативни учебни часове по 

учебни предмети от училищната подготовка? 

Регионална библиотека “Захарий Княжески“ 

 Ще организирате ли провеждане на задължителни учебни часове?   

Да/Не (Моля маркирайте верния отговор).  

 Ако – „Да”, моля да посочите: 

o по кои учебни предмети и по колко учебни часа: 

Български език и литература - 1 час 

История и цивилизации - 1 час 

o колко ученици предвиждате да включите и в кои класове са тези ученици: 

-  Български език и литература - 26 ученици от V клас 

-  История и цивилизации - 26 ученици от VI клас 

o ще бъде ли необходим транспорт за придвижване на учениците от населеното място, в 

което е училището, до обществената библиотека? 

………………………………………………………………………………………………………………. 

 Ще организирате ли провеждане на избираеми учебни часове?   

 Да/Не (Моля маркирайте верния отговор). 

  Ако – „Да”, моля да посочите: 

o  по кои учебни предмети и по колко учебни часа: 

………………………………………………………………………………………………………………. 

o колко ученици предвиждате да включите и в кои класове са тези ученици: 

………………………………………………………………………………………………………………. 

o ще бъде ли необходим транспорт за придвижване на учениците от населеното място, в 

което е училището, до обществената библиотека? 

………………………………………………………………………………………………………………. 

 Ще организирате ли провеждане на факултативни учебни часове?   

 Да/Не (Моля маркирайте верния отговор). 

 Ако – „Да”, моля да посочите: 

o по кои учебни предмети и по колко учебни часа: 

………………………………………………………………………………………………………………. 



 

 

o колко ученици предвиждате да включите и в кои класове са тези ученици: 

………………………………………………………………………………………………………………. 

2.3. Осигуряване на абонамент за читателски карти за проявилите желание ученици, вкл. техните 

учители, както и достъп до специализираните услуги, които предоставят обществените библиотеки. 

 За колко ученици и техните учители предвиждате да закупите читателски карти? 

Предвижда се закупуването на читателски карти за 200  ученици. 

 Осигуряване на достъп до специализираните услуги, които предоставят обществените 

библиотеки? (Специализираните услуги следва да бъдат определените в Закона за 

обществените библиотеки – предоставяне на писмена библиографска информация; 

предоставяне на ретроспективни библиографски издирвания; доставка на библиотечни 

документи от страната и чужбина; достъп до външни мрежови ресурси и бази данни; 

копиране на библиотечни документи; публикуване на издания) 

Моля посочете специализираните услуги, за които ще заплатите от бюджета на модула.  

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

2.4. Повишаване квалификацията на библиотекарите в обществените и в училищните библиотеки, 

ангажирани с реализацията на културно-образователните инициативи, чрез организиране на 

съвместни тематични срещи на учители и библиотекари с цел обсъждане на възможности за 

обучение, консултации, неформално общуване. 

 Предвиждате ли провеждане на съвместни тематични срещи на учители и библиотекари 

с цел обсъждане на възможности за професионалното им развитие?  

Да/Не (Моля маркирайте верния отговор). 

Ако – „Да”, посочете темата/темите, както и с коя обществената библиотека ще 

организирате срещата/срещите.  

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

2.5. При реализиране на Дейност 2 ще бъде ли необходим транспорт за придвижване на учениците 

и учителите от населеното място, в което е училището, до обществената библиотека? 

Ако – да, посочете за всяка инициатива. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

3. Бюджет 



 

 

ДЕЙНОСТ ЕДИНИЧНА ЦЕНА КОЛИЧЕСТВО  ОБЩА СУМА В 

ЛЕВА 

 

Дейност 1 „Училищните библиотеки като образователна среда“ 

 

1.1. Закупуване на книги за библиотечния фонд – посочете 

общ брой книги, които планирате да закупите (конкретните 

заглавия посочете в приложение) 

Разходът следва да бъде до 1 500 лв. 

184 бр. 1499,35 лв. 

1.2 Създаване на „кът за четене“ (подходящи за целта маса, стол/фотьойл/диван, лампа за 

четене, постелка за под, стелаж,  конструктори, добавена виртуална реалност, игри, комплекти 

за експерименти и други. Компютърна техника е допустима само в случай че е необходима за 

работа с добавена виртуална реалност, конструктори и комплекти за експерименти). 

Разходът следва да бъде до 2 500 лв. 

1.Барбарони 70 лв. 7бр. 490 лв 

2.Масички 80 лв. 5 бр. 400 лв. 

3.Табуретки 55лв. 6 бр. 330 лв. 

4.Фотьойл 200 лв. 3 бр. 600 лв. 

5.Възглавници за под 60 лв. 4 бр. 240 лв. 

6.Библиотека дърво 400  лв. 1 бр. 400лв. 

    

                                                                                                                             Общо лв.:2460 лв. 

1.3. Разходи за изплащане на възнаграждения на външни лица – лектори, автори и други, за 

провеждане на конкретни инициативи в създадения „кът за четене”/училищната библиотека. 

Разходът следва да бъде до 1 000 лв. 

1. . Разходи за предварително заявени и 

организирани инициативи – лектори, 

автори 

300 лв 3 бр. 900 лв. 

2.    

3.    

4.    

5.    

                                                                                                                              Общо лв.: 900 лв. 

Дейност 2 „Обществените библиотеки като образователна среда“ 



 

 

Разходът следва да бъде до 1 000 лв. 

1. Разходи за предварително заявени и 

организирани инициативи – лектори, 

автори 

   

2. Заплащане на читателски карти за 

ученици и техните учители 

4 лв. 200 бр. 800 лв. 

3. Заплащане на такси за достъп до 

специализираните услуги в 

обществена библиотека 

   

4. Транспортни разходи за ученици и 

техните учители 

   

                                                                                                                                Общо лв.:800 лв. 

ОБЩА СУМА ЗА ДЕЙНОСТ 1 И ДЕЙНОСТ 2  5659.35 лв. 

 

При реализиране на икономии в поддейностите в Дейност 1 (след осигуряване и заплащане на 

планираните продукти/услуги), наличният остатък може да се разходва за осигуряване на сходни 

допълнителни продукти/услуги по същата или друга поддейност. 

Предложение за разходване на наличен остатък в поддейностите в Дейност 1 се изпраща по 

електронен път до екипа за управление на модула, определен със заповед на министъра на 

образованието и науката, и след отговор от член на екипа на модула, се предприемат/не се 

предприемат действия.  

 

4. Приложения: 

 Приложение – списък на книги за създаване/обогатяване на библиотечния фонд в училище; 

 Решение на Педагогически съвет за кандидатстване на училището по модул „Библиотеките 

като образователна среда“ към НП „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна 

образователна среда“. 

 Декларация от директора на училището за недопускане на двойно финансиране –  

дейностите, за които кандидатства училището, не са финансирани по друг проект, програма 

или каквато и да е друга финансова схема или процедура от националния бюджет, бюджета 

на Общността или друга донорска програма“). 

 

 



 

 

 

Директор:  

  (име, подпис и печат) 


