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ОСЪЩЕСТВЕНИ ЧИТАЛИЩНИ ДЕЙНОСТИ 

ПРЕЗ 2020 ГОДИНА 

 

1.Библиотечна дейност  
 

Библиотечната дейност е форма с която читалищата реализират задачите си за 

разширяване и обогатяване на знанията и интереса им към наука, изкуство и култура у местното 

население. 

 НЧ „Янко Забунов-1957“ с. Черногор- Библиотеката е модернизирана, 

оборудвана с компютри, предлагащи услуги различни от тия където сме свикнали. В момента 

разполага с 8187 тома книги- художествена литература, детска литература, детска отраслова 

литература. За трета поредна година читалището успява да печели проект и тази година закупи 

104 броя книги на стойност 1207,07 лева. 

 НЧ „Мехмед Джон-1956“ с. Зарица- По програма „ Българските библиотеки-

съвременни центрове за четене и информираност“, читалището кандидатства за книги и бе 

одобрено от Министерство на културата за 1180,40 лева и закупи 130 броя книги. 

 НЧ „Светлина-1960“ с. Звенимир- Библиотечен фонд 5300 тома книги, 5 вида 

периодични издания на български и чужди езици,10 броя електронни носители .Броят на 

читателите за 2020г. е 50 от които 30 са на възраст от 8 до 14 години, 10 са на възраст от 15 до 

20 години и 10 са над 25 години. Закупени са 30 броя художествена, прочитна литература. 

 НЧ „Стефан Караджа-1959“ с .Суходол- Библиотечен фонд 7898.Общ брой 

посещаемост за цялата година 332-ма читателя, от които 212 човека за ползване на компютри и 

110 човека ползвани книги. 

 НЧ „Св. Св. Кирил и Методий-1942“ с. Коларово- По програма „ Българските 

библиотеки-съвременни центрове за четене и информираност“, читалището кандидатства за 

книги и бе одобрено от Министерство на културата за 889,19  лева и закупи 79 тома книги. 

 НЧ „Просвета 1940“ с. Стефан Караджа- Библиотечен фонд 7324 тома 

литература, закупени са 51 броя художествена литература. 

 НЧ „Христо Ботев 1940“ гр. Главиница- Библиотечен фонд-12 843 тома 

литература. Закупени са 14 тома от бюджета на читалището за 2020 г. и получено дарение от 56 

тома художествена литература по програма „ Българските библиотеки-съвременни центрове за 

четене и информираност“ ,закупени са 115 тома книги. По програма Глобални библиотеки се 

използват 7 компютъра, мултимедия, и мултифункционално устройство. Ползването на 

интернет е безплатно и достъпно .Библиотеката се утвърди като средище за информация, 

комуникация, знание и култура. 

 НЧ „ Христо Ботев 1951“ с. Зафирово- Библиотечния фонд 13 525 тома книги. 

Закупени са 105 броя литература на стойност 1162,14 лева. Прието е дарение от 18 тома книги. 

 НЧ „Светлина 1960“ с .Вълкан -По проект „Български библиотеки“ за 2020г  

закупени 98 тома литература на стойност 1181,71 лева. 

 НЧ „Стефан Караджа-1951“ с. Падина- Библиотечен фонд 3155 тома книги, 

набавена нова литература-10 броя. 

 НЧ“ Светлина“ с. Калугерене- Библиотечен фонд 3473 тома книги. Спечелен е 

проект на стойност 1160 лева, закупени са 160 тома книги. 

 НЧ“ Ведрина 1997“ с. Косара - Библиотечен фонд на стойност 652 лева. 

 НЧ „Христо Ботев-1945“ с. Дичево- Библиотечен фонд 6389 тома книги. 

 НЧ „Христо Ботев-1954“ с. Зебил –Библиотечен фонд 6988 тома книги. 

 НЧ „Зора 1954“ Листец- Библиотечен 5552 тома книги. Набавени библиотечни 

материали-95. 

 НЧ „Йордан Йовков 1946“ с. Малък Преславец- По програма „ Българските 

библиотеки-съвременни центрове за четене и информираност“ са одобрени 107 тома книги на 

стойност 1211,36 лева, закупени бяха също още 24 тома книги на стойност 147,97 лева. 
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 НЧ „Йордан Йовков 1946“ с. Малък Преславец- Снабдени с нова литература 

през 2020г. със заделени средства на читалището. 
 НЧ „Бъднина 1941“ Бащино –Закупена художествена детска помощна 

литература на стойност 450 лева. 
 

2. Културно-масова дейност 
 НЧ „Христо Ботев 1940“ гр. Главиница- Проведени бяха четири мероприятия -

125 години от рождението на Гео Милев, 100 години от рождението на Лада Милева, 170 години 

от рождението на Иван Вазов, и 112 години от Независимостта на България. 

 НЧ „Пеньо Пенев-1959“ с. Ножарево- Празнуване на „Бабинден“ при създаване 

на обичая; посрещане на „Баба Марта“ в ЦДГ и читалището; 8 Март –Деня на жената; Великден-

изложба на най красиво боядисано яйце; Турнир по тенис на маса. 

 НЧ „Стефан Караджа-1959“ с. Суходол-Организатор е на следните празници: 

Празник на моето родно село Суходол, Бабинден, Трифон Зарезан, Ден на Левски, изработван 

е на мартеници, Осмомартенско тържество, Лазаруване и боядисване на яйца с детската група, 

коледуване ,новогодишен концерт и новогодишно парти за населението от селото. 

 НЧ „Просвета 1940“ с. Стефан Караджа- Организирани бяха Бабинден, 

Трифон Зарезан, Баба Марта с децата от ЦДГ, проведен бе конкурс за изработване за най 

красива и модерна мартеница, Ден на самодееца, Ден на жената, Ден на възрастните хора ,Ден 

на народните будители. В библиотеката предоставихме презентация „Да си спомним за Левски“ 

на учениците от 6-7 клас. На 3-ти март- Национален празник на България, отдадохме почит пред 

паметника на Стефан Караджа и пред паметната плоча на загиналите на Втората световна война. 

Фолклорна програма по случай на „Моето родно село“. Читалището организира излет сред 

природата в който се включиха ученици и самодейци. Организира и празникът за „Дядо Коледа“ 

за децата от ДГ. 

 НЧ „ Христо Ботев 1951“ с. Зафирово-Честване на Бабинден; 19 февруари-

Разкази за дейността и живота на Васил Левски; 20 февруари-плетене на мартеници с деца по 

случай 1 март –Баба Марта; 3 Март –рецитал,8 март-овеселение,9 май –изготвяне на кът и табло, 

27 юни-170 години от рождението на Иван Вазов; 6 септември-Съединението на България. 

 НЧ „Освобождение 1940“ с. Сокол-1 януари новогодишно сурвакане; 7,8,12 

януари радиопредаване-поздравления за Йордановци, Ивановци и Антоновци; 10 януари-

честване на рождени дни на самодейците,21 януари-честване на ден на родилната помощ 

Бабинден,14 февруари-честване на Трифон Зарезан деня на виното и любовта, 19 февруари 

организиране е 147 години от гибелта на Васил Левски; 27 февруари организирана е общоселска 

седянка; 1 Март- проведен е благотворителен базар с изработени мартеници от ученици, каузата 

е посветена за одобряване на материално техническата база на училището. 

 НЧ „Светлина 1960“ с .Вълкан-Взе участие в  12-ти национален конкурс в гр. 

Бяла, обл. Варна-спечелен е Златен медал и грамота за достойно представяне и плакет на танцов 

състав към читалището. Участие в общ. Дулово по покана на отдел Култура в Международния 

ден на майчиния език, 8 март-Ден на жената; Мюсюлмански празник Курбан Байрам; 

Отбелязване на 146 години от Обесването на Васил Левски; Изработване на мартеници в ДГ 

„Пролет“ с. Листец; Първа пролет; Седмица на гората; 1 юни-посещение на ДГ „Пролет“; 

1Отбелязване на 110 години от рождението на Димитър Димитров. 

 НЧ „Развитие 1907“ с. Подлес -Участие на фолклорна група националния събор 

на читалищата гр.Бяла юни 2020 г. и бе получен златен медал. 

 НЧ“ Светлина“ с. Калугерене- Ден на родилната помощ, посрещане на Баба 

Марта, Международния ден на жената; 1 юни-Ден на детето. 

 НЧ „Светлина-1960“ с. Звенимир- Изработване на мартеници за децата от ЦДГ 

„Пролет“; Изработване и участие в общински конкурс за мартеници. Спечелени 1,2,2 места с 

грамоти и материални награди. Изработване на картички за осми март. Участие в национален 

конкурс, посветен на Деня на водата с рисунки-гр. Бургас. Участие в национален конкурс с 

рисунки „Млад иноватор“- гр. София, спечелена първа награда на тема „Зелени идеи“ и парична 

награда; Участие в национален конкурс с рисунка „Моята България“ гр. Добрич; Изработени 

столовки за институциите в селото; Изработване на великденска украса боядисване на яйца; 
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Изработени сувенири от природни материали; Участие във фотоконкурси на различна тематика; 

Изработени коледни и новогодишни картички, декупажни бутилки. 

 НЧ „Мехмед Джон-1956“ с. Зарица- Отбелязване на деня на родилната помощ; 

честване на деня на лозаря, изработване на мартеници; посрещане на Баба Марта в с. Звенимир; 

8 март-Ден на жената; 9 май-Ден на Европа; Есенна изложба; Изпращане на децата от ДГ „ 

Пролет“ с.Звенимир ,запалване на светлините на Новогодишната елха, бяха раздадени подаръци 

от Кметството и читалището на децата. 

 НЧ“ Ведрина 1997“ с. Косара- честване на „Бабин ден“; Осмомартенско 

тържество под мотото „Всяка жена е красива“. 

 НЧ „Христо Ботев-1945“ с. Дичево - Бабинден; Денят на самодееца; 8 Март. 

 НЧ „Отец Паисий 1948“ с.Богданци - Бабинден, Ден на самодееца; Трифон 

Зарезан; 1 януари-8 март са организирани две общоселски седянки. 

 НЧ „Христо Ботев-1954“ с. Зебил – Отбелязване на 172 от рождението на 

Христо Ботев;147 години от Гибелта на Васил Левски; 142 години от националното 

освобождение;2 юни Деня на Христо Ботев ;Честване на Баба Марта; 8 Март. 

 НЧ „Зора 1954“ Листец-  Честване на Бабинден; Ден на самодееца; Баба Марта 

върза мартеници и направи седянка с жените от селото за изработване на мартенички. 

 НЧ „Йордан Йовков 1946“ с. Малък Преславец- Отпразнуване на Бабинден; 

Трифон Зарезан; Конкурс за най добра и оригинална кукерска маска „Куковден“; 8 март. 

 НЧ „Йордан Йовков 1946“ с. Малък Преславец - Деня на родилната помощ; 

Трифон зарезан; Деня на самодееца и мартеницата; 8 март. 

 НЧ „Бъднина 1941“ Бащино-Организиран рецитал;172 години от рождението на 

Христо Ботев, Литературна вечер посветена на 147 от гибелта на Васил Левски; 142 години от 

рождението на България-празничен концерт. 

 НЧ „Янко Забунов-1957“ с. Черногор – Бабинден; Деня на Лозаря; Баба Март-1 

март; Коледа; раздаване на подаръци на децата из населеното място. 

 

2.1 Онлайн участия по време на пандемията. 
 НЧ „Просвета 1940“ с. Стефан Караджа- участва в музикален фестивал 

„Празник на кратуната“ с. Гостилица, общ. Дряново ; 8-ми виртуален фестивал „Мамалига-2020 

г.“; 18-ти национален събор за автентичен фолклор „От извора“ с.Труд-2020г. 

 НЧ „Св. Св. Кирил и Методий-1942“ с. Коларово- Школата по Изобразително и 

приложно изкуство изработиха рисунки които бяха изпратени на конкурс за 1 юни-Ден на 

детето; Тринадесети Национален конкурс за детско творчество; Кметство Българово НЧ „ 

Съгласие „;Петнадесети конкурс „Звезди обсипват сводът небесен“ гр. София ; Участие в 

Дванадесети Национален конкурс „Мадарски конник“ раздел Приложно декоративно изкуство 

гр. Шумен, Национален конкурс „Шарено Петле“ гр. Бургас; Виртуален фестивал „Празник на 

Кратуната“ с. Гостилица категория Изобразително изкуство‘ Плакети, грамоти, награди 

получиха деца от Школа „Изобразително изкуство“. НК „Ветеринарният лекар-лечител на 

човечеството“. 

 НЧ „Христо Ботев-1945“ с. Дичево-Локална група „Росна китка“  и локална 

група за турски народни песни „Саманйолу“. 
 НЧ „Отец Паисий 1948“ с. Богданци- Сформирана фолклорна група за 

автентична група, група за хора ,детска група за народни песни и момичета и детска група за 

народни песни момичета. 

 НЧ „ Христо Ботев 1951“ с. Зафирово - Школата по Изобразително и приложно 

изкуство и школата по керамика участваха на международни и национални конкурси: 

Международен детски конкурс Децата рисуват морето, земята гр. Поморие, получиха грамоти 

за успешно представяне; НК „ Малките нашенци“ гр. Казанлък;  Получен е два медала, 

грамота и награда. НК „Кукери“ гр. Булгарево - Второ място колективна награда-грамота.; НК 

„Ветеринарният лекар-лечител на човечеството-2ро място получен е сертификат. НК „Шарено 

петле“ гр. Средец, второ място диплом и грамоти. 12.НК Мадарски конник-символ на 

историческото минало и настояще бъдеще гр. Шумен две втори места. Четвърти национален 

конкурс НК „Сторих го за творчеството на тема Буквите са роден дар“ гр. Шумен колективна 

награда за школата по изобразително изкуство; НК „Звездите обсипват сводът небесен“ гр. 

София грамоти за успешно представяне. 
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3.Любителско художествено творчество 

 НЧ „Христо Ботев 1940“ гр. Главиница-Към читалището работеха четири 

основни колектива-Локална група „Мъжка песен“ ; Локална група „Иглика“; Локална група 

„Славей“ и Смесена формация мъже и жени, Детски танцов състав „Ритъм Главиница“. 

Колективите участваха в организирания празник по повод 3-ти Март. През месец октомври НЧ 

организира и проведе свой юбилей-80 години НЧ „Христо Ботев 1940“ гр. Главиница. 

 НЧ „Просвета 1940“ с. Стефан Караджа- По повод Световния ден на поезията-

1 октомври е проведен конкурс „Най добър четец“ с ученици. Проведен бе урок по музика с 

ученици с специален гост музиканта Иван Ралчев изпълнил български народни песни и хора. 

 НЧ „Христо Ботев-1954“ с. Зебил-  Локална група за българки и турски 

самодейци-12 броя от 10 до 14 години и детски турски танцов състав от 10 до 14 години-10 

броя; коледарска група- 6 броя самодейци. 

 НЧ „Зора 1954“ Листец-Самодейна група, Танцова група „Пъстра китка“ и 

автентичен фолклор. 

 НЧ „ Христо Ботев 1951“ с. Зафирово-сформирани две формации „Младостта е 

в сърцата ни“ и формация „Пъстра китка“. 

 НЧ „Йордан Йовков 1946“ с. Малък Преславец- сформирани са три групи: 

Автентичен фолклор “Росна китка“ ; Турски фолклор „Танцуващи лилии“ Група за автентични 

обичаи, които участват общински, регионални и национални събори. Читалището има 2 

кръжока-Краезнание и Сръчни ръце. 

 НЧ „Бъднина 1941“ Бащино-Група за автентичен фолклор. 

 НЧ „Стефан Караджа-1959“ с. Суходол- Локална група за автентични 

български народни песни; Младежка група за автентични български народни песни и танци; 

Локална група „Шан Шйохрет“ за турски народни песни‘ Локална група „Мави чичеклер“; 

Автентични народни песни танцова група „Мави чичеклер“. 

 НЧ „Стефан Караджа-1951“ с. Падина-Една локална и танцова група съставена 

от 8 момичета. 

 НЧ „Янко Забунов-1957“ с. Черногор- ДГТП „Усмивки“ ,Група за 

възпроизвеждане на народни обичаи-Лазаруване, Коледуване и др. Мероприятия сурвакиране; 

Кръжочни форми: „Сръчни ръце“ Клуб по Краеведство „Роден край“ .Работа по проекти: 

1.Финансова подкрепа на библиотеките при обновяване на фондовете им със книги и др 

информационни източници по програма-Български библиотеки-съвременни центрове за четене 

и информираност 2020 от МС 2.Проектно предложение „Развитие и популяризиране на 

културното наследство на с.Черногор, общ. Главиница, за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ по процедура за подбор на проектни предложения  на МИГ Главиница- 

Ситово, Крайдунавска Добруджа  

 


