
Проект “Зелена библиотека”



Описание

 Ще бъде построена пъстра и тиха алея, която ще е 
идеална за любителите на книги. Мястото ще 
съчетава уют, спокойствие, красота и хармония.

 До самата алея ще бъдат допускани хора със 
специален пропуск. За да влезете в “зелената 
библиотека”, трябва да носите със себе си книга и да 
я маркирате на детектора, защото в противен случай 
всеки може да се възползва от мястото и да наруши 
тишината и спокойствието.

 Тази открита библиотека ще бъде разположена до 
Паметника на освободителите /Руският паметник/ -
Търговище.



Кандидатстваща страна:

 Есин Хайрединова Руханиева – ученичка от XII
„б“ клас на Второ средно общообразователно 
училище „Професор Никола Маринов“ гр. 
Търговище

 Габриела Лъчезарова Григорова – ученичка от 
XII „б“ клас на Второ средно общообразователно 
училище „Професор Никола Маринов“ гр. 
Търговище



Продължителност на проекта:

 2 месеца

 Начало: 01.06.2014 г.

 Край: 01.08.2014 г.



Участници в проекта и заеманите от тях 
длъжности:

 Лидери: Габриела Григорова и Есин Руханиева
 Доброволци: учениците  от XII “a” клас , XII “б” клас 

и XII “в” клас от II СОУ „Проф. Никола Маринов”
 70 % от служителите от фирма “ВИК” ще поставят 

водопроводни части и материали и ще снабдят 
чешмичките с вода.

 Служителите от мебелна къща “Антар” ще поставят 
необходимите мебели.

 40 % от озеленителите на фирма “Алфа флора” ще 
посадят цветя и райграс.

 Електротехници, по заповед на общинския кмет, ще 
бъдат изпратени, за да монтират детектора за книги.



Партньори

 Регионална библиотека “Петър Стъпов

 Книжарница “Яна” 

 Фондация “Америка за България”

 Мебелна къща “Антар”

 Озеленителна фирма “Алфа флора”

 Фирма “ВИК”

 Община”Търговище”



Рецензенти

 Директорът на II СОУ „Проф. Никола Маринов”

 Управителят на „ВИК”

 Кметът на Община „Търговище”

 Директорът на регионална библиотека „Петър 
Стъпов”



Цел на проекта:

 Хората ще могат да се откъснат от натовареното 
ежедневие, като по този начин ще направим 
обстановката им за четене на книги по-приятна.



Дейности. Срокове за изпълнение на 
дейностите.

 Лидерите и доброволците от проекта ще посадят 
дървета в периода от 01.06.2014 до 03.06.2014 г.

 Засаждането на райграс и цветя от озеленителна 
фирма “Алфа флора” – 04.06.2014-12.06.2014 г.

 Доброволческата дейност на лидерите и 
доброволците включва поставянето на баркод на 
книги от библиотеката, които нямат такъв, и 
подреждане на книги в Регионалната библиотека 
«Петър Стъпов“ – 14.06.2014 г. – 29.06.2014 г.

 Поставяне на чешмички, чадъри, пейки, рафтове за 
книги и навес над рафтовете от мебелна къща 
“Антар” – 13.07.2014-20.07.2014 г.



Дейности. Срокове за изпълнение на 
дейностите.

 Лидерите ще подредят учебно-развлекателните 
материалите за читателите – 21.07.2014 г.

 Снабдяване с вода – 22.07.2014-29.07.2014 г.

 Монтиране на детектора за книги – 30.07.2014-
31.07.2014 г.

 За по-добра и по-приятна обстановка нашата 
библиотека ще се почиства от доброволци.  Тези, 
които използват библиотеката редовно, е 
препоръчително да се включват в почистването.



Целева група:

 Хора от всяка възрастова група могат да 
посещават нашата “зелена библиотека” - тези, 
които не разполагат с удобно и тихо местенце да 
практикуват любимото си занимание или които 
обожават природата и четенето на книги.



Общ бюджет

 Общият бюджет, който ни е нужен за 
осъществяването на проекта, е 10 500 лв.



Бюджет

 Материали за засаждане на дървета: 150 лв.
 Поставяне на пейки: 330 лв.
 Поставяне на чадъри: 150 лв.
 Поставяне на чешмички: 120 лв.
 Засаждане на райграс и растения: 140 лв
 Рафтове за книги: 400 лв.
 Навес над рафтовете: 180 лв.
 Материали, свързани с интересни и любознателни 

факти за света и науката: 130 лв.
 Детектор на книгите: 8000 лв.
 Водопроводни части и материали: 900 лв.



Надяваме се проектът ни да

бъде одобрен и осъществен.


