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ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 

 

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА БИБЛИОТЕКАТА ЗА ИГРАЧКИ? 

Библиотеката за играчки е място, където децата, техните семейства и лицата, полагащи 
грижи за децата могат да заемат играчки, пъзели, игри и книги. Артикулите в 
библиотеката за играчки са предназначени за подпомагане на развитието на децата, 
както и за практикуване на „учене чрез игри“. Играчките от библиотеката могат да 
бъдат заемани и ползвани у дома. Библиотеките за играчки дават възможност на деца 
от семейства в по-лошо материално състояние да получат достъп до играчки, пъзели, 
игри и книги. Установено е, че децата с достъп до по-широк набор от играчки са по-
склонни да бъдат заинтригувани и стимулирани. 

 

ЦЕЛ НА БИБЛИОТЕКАТА ЗА ИГРАЧКИ 

Библиотеките за играчки дават възможност на родителите да развиват своите 
родителски умения и да разберат ролята на играта в етапите на развитие на детето си. 
Те също така предоставя възможност за изграждане на връзки в общността - както сред 
родителите, така и с ангажирани с предлагане на различен тип социални услуги. Играта 
е ключов начин, чрез който децата се учат. Достъпът до качествени образователни 
играчки помага на децата да развият умения, които са важни за здравословно 
физическо и познавателно развитие, както и да научат социални уроци за споделяне и 
отговорност. 
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ПЛАНИРАНЕ С ОБЩНОСТТА 

 

Библиотеката за играчки трябва да отговаря на нуждите на общността, а всяка общност 
е уникална. Поради това важна първа стъпка в създаването на библиотеката за играчки 
трябва да бъде ангажирането на целевата общност. Активното участие ще гарантира 
дългосрочната устойчивост на библиотеката за играчки. 

Въвеждане на концепцията за библиотеката за играчки 

Препоръчително е да се започне с въвеждане на концепцията за библиотека играчка за 
общността; това може да стане чрез среща с общността, на която да се представи идеята 
и като се осигури възможност за обсъждане. Запознаването с идеята е важно за 
правилното разбиране на концепцията, тъй като библиотеките за играчки са нещо ново 
като практика. 

Формиране на „Комисия за библиотеката“ 

Препоръчително е да бъде създадена „Комисия за библиотеката“ от представители на 
общността. По този начин общността ще придобие идеята, че това е „нашата 
библиотека“, което ще допринесе за устойчивостта на инициативата. Представители в 
комисията могат да бъдат по-активни родители, които да се включат с малки 
доброволчески дейности по уреждането и управлението на библиотеката. Важно е да се 
насърчава дейното участие както на мъже, така и на жени. Член на персонала на 
организацията, която се ангажира с въвеждането на идеята също трябва да бъде в 
комисията. Комисиите трябва да включват три до пет души и всеки един от тях трябва 
да има определено участие, като например отговорник за дежурствата, поддръжка на 
играчки или отговорник за каталога на играчките. 

Планиране на библиотеката за играчки 

По време на планирането и създаването на библиотека, комисията може също да реши 
да се консултира с други членове на общността или със самите деца чрез срещи. Това 
ще гарантира допълнетелна ангажираност на общността с библиотеката. Комисията на 
библиотека може да предложи име, което е от значение за общността и би било 
интересно за децата. 
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ЗА КОГО Е ПРЕДНАЗНАЧЕНА БИБЛИОТЕКАТА ЗА ИГРАЧКИ? 

Преди стартирането на библиотека за играчки е важно да се определи целевата група 
деца – участници във възрастово отношение. Възрастта на децата има първостепенно 
значение при избора на играчки за библиотеката. Групата може да се състои от деца 
между 0 и 3 години; или от деца между 0 и 6 години; или от деца между 0 и 10 години. 
В случай, че бъде избран по-широк демараж, добре е да се направи допълнително 
вътрешно подразделяне с оглед по-лесния избор на играчки. 
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ИЗБОР НА МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ    

Библиотеката за играчки може да се намира на най-различни места. В случай, че в 
общността има детска градина или читалище, това би било добро местоположение, 
стига в сградите им да има допълнително помещение, което управата би могла да 
отдели. В случай, че няма такава сграда би могло да се наложи обмисляне на 
алтернативни варианти за местоположение. От най-голяма важност е наличието на 
място за съхранение на играчките и възможност те да бъдат показани на витрина, 
когато библиотеката бъде отворена. 

Вземане предвид участниците в дейността  

При решаване на въпроса с местоположението е важно да се вземат под внимание 
нуждите на участниците в дейността. Добре е предварително да се отговори минимум 
на следните въпроси: Колко деца да бъдат допускани? Има ли деца с увреждания? 
Безопасно ли е за децата да ходят сами до библиотеката от домовете си? Има ли 
семейства, живеещи на отдалечени места, които да нямат достъп до библиотеката?  

Други съображения 

Важно е в библиотеката за играчки да има на разположение течаща вода, тъй като това 
ще улесни процеса на почистване на върнати. Под внимание трябва да се вземе и това 
колко място ще бъде необходимо за съхранение на закупените играчки.  

Препоръчителни въпроси, на които следва да бъде обърнато внимание при 
избиране на сграда: 

ОТВЪН: 

- Дали сградата е безопасна и добре поддържана? 
- Местоположението удобно ли е, ако семействата водят малки деца? 
- Предоставен ли е достъп за хора със специални нужди? 

ОТВЪТРЕ: 

- Има ли гарантирано сигурно място за съхранение на играчките? 
- Има ли място за върнати/заети играчки, както и за бюро за доброволци? 
- Има ли място, където родителите могат да седнат и отпочинат? (Това би 

помогнало за въвличането на повече родители) 
- Има ли достъп до вода/мивка за почистване на играчките? 
- Има ли тоалетна и място за сменяне на бебешки пелени? 
- Има ли стая за администрацията на библиотеката? 
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ИЗБИРАНЕ НА ИГРАЧКИ 

 

Избирането на подходящи играчки за вашата библиотека трябва да е забавно 
преживяване. Най-важният въпрос при избора на играчките е за кого са предназначение 
те. Комисията вече би трябвало да е наясно с възрастта и броя на децата, които ще имат 
достъп до библиотеката. Тази информация ще помогне с избирането на правилен брой 
и вид на играчките. Важно е да се реши кои играчки да бъдат на показ и е 
препоръчително да се поръчат по две или три от най-популярните. 
 

Подходящи играчки за възрастта и развитието на децата 

Библиотеката за играчки може значително да увеличи броя и разнообразието на 
играчките, до които децата имат достъп. По-долу са описани някои от видовете играчки 
подходящи за деца от различни възрасти. 

Деца на възраст между 0-3 години 

Децата на възраст между 6 месеца и 3 години прекарват голяма част от деня в игра, 
затова е изключително важно да имат разнообразие от играчки. Те се радват на 
играчки, които се движат и играчки, които стимулират въображението им, като 
например комплекти за игра и играчки-превозни средства. Използване на кубчета за 
игра също ще помогне на децата да развиват своите фини моторни умения: малки 
действия като например хващане на предмет между палеца и някой от пръстите. 
Малките деца обичат да бъдат активни, така че играчки, които на които могат да седят, 
или да бутат и дърпат са добри (в случай, че са по-големи и трудно се пренасят могат да  
бъдат  ограничени за използване само в рамките на библиотеката). 

На възраст между 1 - 3 години, децата започват да разбират причинно-следствената 
връзка и по тази причина детските играчки, които издават шум при игра с тях, стават 
очарователни за децата на тези години. Дрънкалки или инструменти като дайрета биха 
били подходящи. 

На около 2 години, децата започват да се различават форми. Това би бил добър момент 
да им се представят пъзели и играчки, които изискват да бъдат подреждани по форма. 
Децата започват да поемат контрол над тялото си, като  вече не се нуждаят от ръцете 
си, за да се подкрепят и затова търкалянето и улавянето на топка е любима дейност за 
тях. 
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При избирането на играчки е важно да се вземе под внимание факта, че децата ще 
играят по-дълго време, ако има разнообразие от играчки. 

 

Деца на възраст от 3 до 6 години 

Децата в тази възрастова група обичат игри с преструвки, в които могат да опитат нови 
умения и интереси. Ролевите и фентъзи игри помагат на тяхното социално и 
емоционално развитие, както и да им се даде увереност да играят с други деца. Децата 
между 3-6 години обичат също и играчки, които приличат на хора и предмети от бита, с 
които да могат да играят ролева игра. Такива са комплектите инструменти, домашни 
уреди и кукли. Развивайки се, децата могат да бъдат запознати с игри с правила, като 
игри за познаване на еднакви картинки или игри на думи. По-големи играчки, които 
насърчават физическа координация, рисуването и музикалните игри могат да бъдат 
оставени за употреба в рамките на библиотеката. 
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Съображения за сигурност 

Съображения при избора на детски играчки следва да включват: издръжливост, 
привлекателност за деца, разнообразие и разбира се, безопасност. Играчките не бива да 
са с дълги шнурове, остри ръбове, крехки пластмаси и малки парченца за деца под 3-
годишна възраст.  

Играчки, които не се препоръчват 

Ако играчката е с много различни парчета е възможно някои от тях да се изгубят по 
време на игра, затова закупуването на резервни части е добра идея. Играчки, които 
използват батерии не са добра идея за ползване в дългосрочен план. Меки играчки като 
плюшени мечета също не са добра идея, тъй като децата могат да се привържат към 
тях, което може да направи завръщането им трудно. Вярно е, че агресивната игра е 
нещо нормално и много деца й се наслаждават, но играчки които я поощряват не бива 
да бъдат закупувани.  

Книги 

Някои книги могат да бъдат включени в библиотеката, особено лесни за четене книги 
за по-малки деца. Добра идея са книгите от здрава материя като пластмаса или книгите 
от картон за по-малките възрастови групи. Приоритет трябва да бъдат качествени книги 
с ярки картинки, традиционни разкази и истории с поука и уроци. Добре е да се 
положат специални усилия, за да се набавят ромски истории. Децата трябва да бъдат 
насърчавани да полагат специални грижи за книгите.  

Включване на деца и родители в избирането на играчки 

Включването на самите деца (и родители също) в избора на играчки за библиотеката 
ще помогне на общността да се почувства част от проекта. Това е и добра възможност 
семействата да се запознаят със стойността на играчките. Участвайки в процеса на 
избиране, децата и техните семейства биха били по-склонни да използват библиотеката 
и да заемат детските играчки, които са избрали. 

Какво да се вземе под внимание при избора на играчки? 

- Качество на играчките и марки с добра репутация; 
- Марки, които предлагат резервни части; 
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- Играчки, които семействата не биха си купили заради висока цена 
невъзможност за съхранение; 

- Здрави, дълготрайни играчки, които се почистват лесно и могат да се 
поправят; 

- Избягвайте меки играчки; 
- Играчки, които развиват множество умения (моторни, слухови, за 

координация и за въображение); 
- Играчки, които биха могли да бъдат използвани по различни начини; 
- Играчки, които биха могли да бъдат използвани от много възрастови групи; 
- Опитайте да включите играчки, които членовете искат; 
- Избягвайте играчки, свързани с филми или телевизионни програми; 
- Играчката ще се хареса ли на децата? 
- Играчката покрива ли съоръженията за безопасност? 
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СТРУКТУРА НА БИБЛИОТЕКАТА ЗА ИГРАЧКИ 

Бюджет 

Основните първоначални разходи ще бъдат за играчки. Следва да се има предвид, че е 
необходимо да се предвидят и заделят средства за направата на обезопасени рафтове, 
както и съоръжения за съхранение (като например пластмасови шкафове, чанти за игри 
и пъзели и т.н.). Други разходи включват канцеларски материали за каталогизиране на 
играчките и развитие на системата за членство. Необходими са и средства за 
почистващи продукти.  

 

ВОДЕНЕ НА ОТЧЕТ НА ИГРАЧКИТЕ 

Опис на играчките 

Описът на играчките е важен, за да има ясна информация какви играчки има в 
библиотеката. Когато пристигат нови играчки, те трябва да бъдат записани в списък и 
да им бъде поставен уникален идентификационен номер. Списъкът следва да включва 
информация с датата на закупуване на играчката, колко струва, име и адрес на 
доставчика (това е важно в случай, че трябва да се поръчват допълнителни парчета) и 
за каква възраст е предназначена според производителя. Снимка на играчката може 
също да бъде приложена. Списъкът може да се съхранява в електронна таблица Excel, 
или в голяма книга. 

Упътване на играчките 

За всяка играчка трябва да има упътване с информация за играчката и за частите й. 
Добре е упътването да се копира, за да може оригиналът да остава в библиотеката, 
когато играчката се заема. 

Каталог на играчките, давани под наем 

Каталогът на играчките помага на семействата да изберат играчките, които желаят да 
заемат. Той трябва да съдържа малка снимка и кратко описание на всяка играчка. 
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Идентификационният номер трябва да бъде същият като този на списъка с играчки. 
Снимките могат да бъдат изрязани от стоките на доставчика или да бъдат снимани 
стоките отделно. Специфичните инструкции за играчката трябва да бъдат подчертани, 
особено това, за каква възраст е препоръчана играчката. Каталогът на играчките може 
да помогне на доброволци в препоръчването на подходящи играчки за деца и родители. 
Той може да помогне за разделянето на играчките в групи; това може да е според 
основното им предназначение, възрастова група или умения, които развиват у децата 
(моторни умения, езикови умения или пространствено мислене, и т.н.). 

 

Маркиране на играчките 

След като всяка играчка има уникален идентификационен номер (от списъка с играчки 
и от каталога) играчките трябва да бъдат маркирани. Маркировката на всяка играчка 
трябва да е издръжлива и лесна за четене, но не трябва да разваля играчката, бидейки 
твърде голяма. Ако е възможно тя трябва да бъде написана на гърба или долната страна 
на играчката.  

За пъзели, трябва да се маркира кутията, както и всеки отделен детайл от не-
нарисуваната страна. Идентификационният номер трябва да бъде на всяко парче. 

Най-лесният начин да се маркират играчки е с перманентни и нетоксични черни 
маркери (нетоксичните продукти са важни, тъй като малките деца често поставят 
играчките в устата си) или гравиране на номера върху играчката. Прозрачен лак би 
помогнал маркерът да не се изтрие. 

Съхранение на играчките 

Мястото за съхранение е важен фактор при създаването на библиотека; играчките 
изискват пространство. Добре ще е, ако мястото предлага възможност да се разраства. 
В идеалния случай, играчки трябва да се съхраняват в голямо пространство, специално 
устроено за целта, например рафтове, закрепени за стената. Върху рафтовете могат да 
бъдат поставени пластмасови кутии, за да се задържат играчките. Етикетите трябва да 
се поставят на лицевата страна на всяка пластмасова кутия с името на играчката или 
типовете играчки в кутията. 

Полезно би могло да бъде поставянето на играчките в секции, които са маркирани по 
цветове - например всички сини кутии са предназначени за деца на възраст от 0 - 3 
години. 
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ПРАВИЛА 

Преди откриването на библиотеката трябва да бъде съставен правилник. Правилата 
могат да се променят, но трябва да бъдат добре премислени и ясно записани. Правилата 
следва да бъдат обяснени на всеки нов член на библиотеката. Доброволците и 
служителите трябва да следят правилата да се спазват от всички. 

Всяко семейство, който се присъединява към библиотеката трябва да бъде 
регистрирано. Доброволците и служителите могат да попълват данните за семействата 
когато се присъединяват.  

Допустимо време за наемане на играчка 

Допустимото време за заемане на играчка следва да бъде предварително установено. За 
популярните или по-големите играчки може да се наложи да бъдат маркирани 
(например със звездичка) и да имат по-кратко допустимо за заемане време.  

Загубени или повредени играчки 

Играчките трябва да бъдат връщани чисти и в добро състояние. Доброволците трябва 
да се уверяват, че играчките биват връщани в пълния им опис. Ако част от играчката 
липсва, тя трябва да остава вписана в членската карта докато не бъде възстановена 
липсващата част. Ако частта не бъде възстановена или играчката е повредена/счупена, 
следва да се отпише от каталога.  
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РАБОТНО ВРЕМЕ 

Препоръчително е да се определят два до три дни седмично, в които библиотеката е 
отворена. В тези часове семействата и децата следва да идват, за да заемат и връщат 
играчки. Библиотекарят и/или доброволци следва да присъстват, за да могат да помагат 
на родителите и децата при избора, както и да дават разяснения относно това как се 
използва съответна избрана играчки. Ако местоположението на библиотеката се 
използва и за други цели (детска градина, например) се опитвайте да изместите 
работното време така, че да не съвпада с това на детската градина. Временни 
затваряния заради празници или промени в постоянния график следва да бъдат 
предварително обявявани и излагани в библиотеката и сред общността. 

 

ДОБРОВОЛЕН ТРУД 

Семейства, които са членове на библиотеката и са по-активни също могат да 
допринесат за библиотеката – например като помагат при поддръжката на библиотеката 
и почистването на играчките. Ако семействата не са свободни в работното време на 
библиотеката, могат да взимат играчки и да ги почистват или поправят у дома. Би било 
от полза за новозаписалите се членове да помагат за библиотеката. Това би им 
помогнало да се почувстват част от групата, както и да си създадат още по-ясно 
представа за това колко е важно играчките да бъдат връщани в добро състояние.  

 

РЕКЛАМА НА БИБЛИОТЕКАТА СРЕД ОБЩНОСТТА 

Тъй като библиотеката ще бъде новост за общността е важно възможно най-много хора 
да бъдат осведомени. Разпространяване на информация за ползите от библиотеката, 
мястото, работното време и наемането на играчки би помогнало за увеличаване на броя 
на хора, които ще използват библиотеката. Отдолу са изброени няколко начина, по 
които би могло да се постигне това: 

- Поставяне на плакат с информация за библиотеката на различни места  (здравни 
заведения, детски градини и т.н.) 

 - Раздаване на брошури с базисна информация за библиотеката – работно време, 
броят играчки, които всяко семейство/дете може да взима и т.н.  

- Обяви за библиотеката в различните центрове на общността 

- Раздаване на брошури на нови членове, които те да дават на своите приятели и 
съседи 
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„ОСТАНИ И ИГРАЙ“ ДЕЙНОСТИ 

„Остани и играй“ сесии за деца и родители 

„Остани и играй дейности“ дейностите могат да бъдат организирани и ръководени от 
персонала и от доброволците. В такива сесии могат да се събират групи от няколко 
родители и деца, които да играят съвместно. 

Клуб на майките/Ограмотяване  

В библиотеката могат да бъдат организирани упражнения за ограмотяване, където 
майки могат да се събират редовно, например всяка седмица. Сесиите трябва да се 
ръководят от обучен фасилитатор. Майките могат да четат детски книжки, които да 
вземат у дома. Участници трябва да се чувстват свободни да споделят собствените си 
проблеми или просто да се забавляват.  

Разказване на приказки на деца    

Лесно биха се организирали сесии за четене на приказки или споделяне на истории с 
деца от доброволците. В тези дейности биха могли да се включат и по-възрастни 
членове на общността.  
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ИНФОРМАЦИЯ ЗА РОДИТЕЛИТЕ 

Едно от предназначенията на библиотеката е да предоставя възможност на родителите 
да се срещат с професионалисти и други родители, за да обсъждат отглеждането на 
деца. Не особено сложни дейности могат да бъдат организирани, за да служат като 
пример и за да се разпространява полезна информация.  

Библиотеката за играчки може да се занимава със събирането на предоставянето на 
друга информация, които да бъде полезна за родителите - например свързана с 
развитието на децата, здравеопазването, както и за някои правни въпроси. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОВЕРКА ГОТОВИ ЛИ СМЕ ДА ЗАПОЧНЕМ - ПРЕДИ ДА СТАРТИРАМЕ 
БИБЛИОТЕКАТА ЗА ИГРАЧКИ, НАПРАВИХМЕ ЛИ СЛЕДНОТО: 

 
§ Стъпка 1: Организирана ли е среща с общността, за да се представи 

идеята за библиотека за играчки? 
§ Стъпка 2: Има ли комисия на библиотеката? 
§ Стъпка 3: Има ли установено местоположение за библиотеката? 
§ Стъпка 4: Има ли избрани и закупени играчки? 
§ Стъпка 5: Има ли място за съхранение на играчките? 
§ Стъпка 6: Има ли установен бюджет за управляване на библиотеката? 

(почистващи препарати, канцеларски принадлежности) 
§ Стъпка 7: Налично ли е оборудването за ежедневното управляване на 

библиотеката? (почистващи препарати, канцеларски принадлежности) 
§ Стъпка 8: Има ли всяка играчки свои идентификационен номер и 

записан ли е той в списъка на играчките? 
§ Стъпка 9: Създаден ли е каталогът по наемането на играчки? 
§ Стъпка 10: Има ли установен членски правилник, включваш 

процедурата по наемане на играчки? 
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§ Стъпка 11: Има ли формуляри за записване на нови членове и членски 
папки? 

§ Стъпка 12: Информирана ли е общността относно откриването на 
библиотеката? 

 

 

 

 

 

 


