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ВЪВЕДЕНИЕ:Годишната програма за развитие на читалищната дейност е разработена 

на основание чл.26а, ал.1 от Закона за народните читалища  по предложение на 

председателя на Народно читалище „Пробуда1914“ Ивайловград за дейността през 

2017 година.  

Съгласно чл.2 от ЗНЧ, читалищата са юридически лица с нестопанска цел, традиционнo 

самоуправляващи се български културно – просветни сдружения в населените места. В 

тяхната дейност могат да участват всички физически лица без оглед на ограничения на 

възраст и пол, политически и религиозни възгледи и етническо самосъзнание. 

Тази програма обобщава най-важните моменти в работата на читалищe „Пробуда 1914“ 

Ивайловград и неговите клонове през настоящата година, техните приоритети, цели и 

задачи, които ще спомогнат за укрепването и модернизирането им, за превръщането им 

в общодостъпно място за местната общност, в информационно-образователни центрове 

и място за утвърждаване ценностите на гражданското общество. 

НЧ „Пробуда 1914” със своите шест клона е съдебно регистрирано, като е вписано в 

публичния регистър на Министерството на културата. Дейността на читалището е 

обезпечена с държавна субсидия за 9 щатни бройки, като средствата се предоставят за 

самостоятелно управление, съгласно чл.22 от ЗНЧ. Читалищните служители 

периодично разработват проекти, с което привличат допълнителни средства, нужни за 

различни дейности.В Програмата са предвидени дейности, които ще бъдат реализирани 

с финансови средства заложени в общинския бюджет за 2017г. Приоритетите, над 

които ще се съсредоточим са определени след направен анализ и обобщения на 

читалищната дейност през изминалата 2016г.  

 

ОСНОВНА ЦЕЛ: Утвърждаване на НЧ „Пробуда 1914“ Ивайловград и клоновете му 

като притегателни културно-образователни центрове с активни културни, 

информационни, социални и граждански функции. 

ПРИОРИТЕТИ: Запазване и развитие на духовните и културни ценности на 

гражданското общество. Читалищата са изконни носители на българския дух и култура 

през вековете. Те носят в себе си нематериалното културно наследство, традиции, 

образование, възпитание и благотворителност, които са в основата на тяхната дейност в 

полза на обществото.  Тяхната задача е да откликват на нуждите на местната общност 

за активното и участие в обществения живот.  

Утвърждаване мястото на читалището, като духовно средище и естествен център за 

социална и образователна дейност, място за общуване и контакти,  дарителски акции, 

културна и социална интеграция, включително и на хора в риск, неравностойно 

положение, етнически общности и др. Разширяване на ролята му в социалната и 

културна интеграция на различните общности. Представяне на привлекателни форми  

за опознаване на  миналото, традициите и културните постижения. Запазване и 

разпространение на българските традиции и обичаи, песни и танци.  

Съхраняване и развитие на любителското художествено творчество  и завоюваните 

позиции за работа с различни възрастови групи и привличане на млади хора, като 

важен фактор за насърчаване на социалната промяна. 

 

Превръщане на читалището в общодостъпен център за библиотечно и информационно 

осигуряване на населението, чрез ускореното навлизане в дейността му на 

съвременните комуникационни и информационни технологии.  

Укрепване на читалищната дейност в сътрудничество  и партньорство с общината, с 

културните и образователните институции, с представители на бизнеса и НПО, за 

реализиране на съвместни изяви, програми и проекти. Установяване на трайни и 

ползотворни международни контакти. 
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 ДЕЙНОСТИ:   

1. БИБЛИОТЕЧНА ДЕЙНОСТ : - Подобряване дейността на библиотеките, в 

централното читалище и неговите клонове съобразена с интересите и нуждите на 

населението;                       

- Осигуряване на библиотечно-информационно обслужване на гражданите; 

                  - Комплектуване на бибилотечния фонд за качествено обслужване на читателите; 

- Организиране на културно – масова  дейност  с  различни групи / литературни четения 

съвместно с училищата по определени поводи и годишнини, с активното участие на 

ученици, учители и родители с цел създаване на траен интерес у децата да четат от 

хартиен носител, а не само от интернет /; 

- Работа и с най-малките деца от подготвителните групи към детските градини с цел 

зараждане на интерес към книгата преди постъпването им в първи клас;  

- Разширяване на инициативата „Маратон на четенето“ в кампанията „Голямото 

четене”; 

- Обогатяване знанията на работещите в библиотеките, чрез участия в обучения и 

семинари минимум по 2; 

- Участие в проекти на Министерството на културата  за попълване на книжния фонд 

по програма „Българските библиотеки, съвременни центрове за четене и 

информираност“ и други сходни програми; 

- По Програма „Глобални библиотеки“ на фондация Бил и Мелинда Гейтс и с 

подкрепата на Община Ивайловград до момента са оборудвани и разкрити 

информационни центрове в две читалищни библиотеки, които предоставят безплатни 

услуги и информация, чрез Интернет за местната  общност.  С разработването на 

проекти и включването в различни програми се търсят възможности за набавяне  на 

нови книги за попълване на библиотечните колекции,  закупуване на  компютри  за 

създаване на информационни центрове и закупуване на библиотечен софтуер; 

- Осигуряване на достъп до интернет на читатели и предоставяне на допълнителни 

услуги за потребителите на Библиотечно-информационния център. 

 

 

3. ХУДОЖЕСТВЕНО - ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ: - Осъществяване на културният 

календар за читалищните прояви с разнообразни мероприятия спомага за привличане 

на малки и големи хора от общността; 

-Провеждане на мероприятия, свързани със съхраняването, развитието и 

популяризирането на местни традиции и обичаи;  

- Повишаване на художествено – творческите постижения на любителските състави и 

индивидуални изпълнители, чрез привличане на специалисти – ръководители;  

- Активно участие на любителските състави и индивидуални изпълнители в културно – 

масови събития на общината,по-широка концертна дейност на певческите и 

фолклорните състави; 

 - Създаване на нови съвременни форми на любителското творчество, отговарящи на 

интересите на младото поколение и осигуряване на условия за тяхното развитие; 

- За реализиране на художествено – творческата дейност за сезон октомври 2016 г. – 

май 2017 г., ще работят следните форми: ( театрален състав, МТТ „Актьорите“, камерна 

формация „Армира“, танцов ансамбъл „Мераклии“, танцов клуб „Карамфилчето“, 

музикален клуб „Viva la muzika“, художествено слово, дамски хор за обработен и 

изворен фолклор, група за стари градски песни „Незабрава“, група за автентичен 

фолклор клон Свирачи, група за източнородопски песни клон Славеево, кукерска група 

клон Лъджа, коледарска група клон Лъджа, лазарска група клон Лъджа, лазарска група 

клон Свирачи, коледарска група клон Свирачи, вокален клас, балетна школа, школа по 

китара, зумба танци, клуб „Приятели на книгата“, арт работилничка „Детска планета“); 
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- Организиране и провеждане на шесто издание на фестивал на традиционните храни, 

поминък и занаяти „Кулинарното наследство на Тракия”; 

-Участие в общински, регионални, национални и други фестивали по избор и 

възможности. 

 

4. ПРОЕКТНИ ДЕЙНОСТИ: Кандидатставането и реализирането на проектни  

дейности  по различни отворени национални и европейски програми допринася за 

разширяване на читалищната  дейност  в сътрудничество  и партньорство с общината, с 

културните и образователни  институции, с представители на бизнеса и НПО и  развива 

културния живот в Общината. 

Проектите по които ще работим  през 2017 година са „Заедно сме по – добри“ и  

„Образователна интиграция на ученици в община Ивайловград“ по програма Наука и 

образование за интелигентен растеж; „Активни общности: изграждане на капацитет за 

промяна“ финансиран от Фондация „Америка за България”. Дейностите по проектите  

ще допринесат  за: 1) подобряване на условията за образователна  интеграция на  

децата от малцинствата и преодоляването на негативните обществени нагласи, 

основани на етнически произход; 2) идентифициране на  съвременните  интереси на 

местната  общност и в частност на младите хора; 3) създаването на среда за общуване с 

нематериалното културно наследство и 4) стимулиране на младежка  културно – 

образователна и творческа активност на местната общност.  

Те ще  утвърдят  и популяризират  устойчив модел за овластяване на общностите на 

базата на местно лидерство, активно гражданско поведение и мобилизиране на местни 

ресурси. 

 

5. ОБУЧЕНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ: - Ще се реализират участия на щатните работници 

в семинари, обучения и др., свързани с повишаване квалификацията им по основните 

читалищни дейности и работа по проекти.   

 

6. ФИНАНСИРАНЕ: Обезпечаването на дейностите през 2017г. ще се осъществява от: 

държавната субсидия разпределена съгласно изискванията на чл.22 от  ЗНЧ; общинско 

финансиране; кандидатстване с проекти към МК; национални и евро проекти и 

програми; наеми; членски внос; дарения и др.   

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ЧАСТ: Изпълнението на програмата ще даде възможност за 

реализация на набелязаните цели и задачи и основни дейности – опазване и 

съхраняване на културно-историческото наследство, утвърждаване на празниците, 

развитие на любителското художествено творчество, поддържане на библиотеките и 

информационните центрове с цел обогатяване на културния живот в Общината.   
 

 

Приложение №1 

   

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ФИНАНСИРАНЕ  ДЕЙНОСТТА НА ЧИТАЛИЩЕТО И 

НЕГОВИТЕ КЛОНОВЕ В ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД ЗА 2017 ГОДИНА 

 

№ 

 

ДАТА МЕРОПРИЯТИЯ 

ДЕЙНОСТИ 

ОРГАНИЗАТОРИ 

1 21.01. „С признателност към бабите акушерки” – възстановка на 

обичая „Бабин ден”  

 (Лъджа, Славеево, Свирачи); 

НЧ „Пробуда 1914“ 

Община Ивайловград 

2 27.01. Участие на кукерският състав от клон Лъджа в 

Международен фестивал за кукерски и карнавални игри 

“Сурва” в град Перник; 

НЧ „Пробуда 1914“ 

Община  Ивайловград 

3 14.02. Поетична вечер „Послание“ НЧ „Пробуда 1914“ 
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4 19.02. Пътуващо читалище – посветено на Апостола на свободата НЧ „Пробуда 1914“ 

Община Ивайловград 

5 01.03. „Мартеничката вземи и усмивка подари“ НЧ „Пробуда 1914“ 

6 01.03. Отбелязване Деня на самодееца НЧ „Пробуда 1914“ 

Община Ивайловград 

7 03.03. „Тлъка в Алтъново“ НЧ „Пробуда 1914“ 

Община Ивайловград 

8 27.03. Международния  ден на театъра – Премиера на  

постановката „Чучулига“ 

НЧ „Пробуда 1914“ 

9 04 Лазаруване - Възстановка на традиционни народни обреди 

и обичаи 

НЧ „Пробуда 1914“ 

Община Ивайловград 

10 16.04. „Да посрещнем заедно Великден“ НЧ „Пробуда 1914“ 

Община Ивайловград 

11   

22.04-

25.04.    

Седмица на детската книга и изкуства за деца 

 „Парад на детската приказка“ 

НЧ „Пробуда 1914“ 

12 27.04. Премиера на  постановката „Розата и венеца“ НЧ „Пробуда 1914“ 

13 08.05. „С дъх на бадеми“ НЧ „Пробуда 1914“ 

14 23.05. Празничен концерт, посветен на Деня на българската 

просвета и култура и на славянската писменост с участието 

на самодейните състави. 

НЧ „Пробуда 1914“ 

15 01.06. Международен ден на детето  - организиране на 

състезателни игри и забавления за децата по клонове и в 

централното читалище; 

НЧ „Пробуда 1914“ 

Община Ивайловград 

16 01.07.-

09.09. 

Инициатива „Забавно лято” НЧ „Пробуда 1914“ 

17  Участия на групите във фестивали НЧ „Пробуда 1914“ 

18 09.09. Международен фестивал на традиционните храни, поминък 

и занаяти „Кулинарното наследство на Тракия”. 

НЧ „Пробуда 1914“ 

Община Ивайловград 

Инициативен комитет 

19 01.10. Музика, музика…всичко е музика НЧ „Пробуда 1914“ 

20 31.10.  „Вам будители народни” НЧ „Пробуда 1914“ 

Община Ивайловград 

21 21.11. „По пътя към храма“ – Ден на християнското семейство НЧ „Пробуда 1914“ 

22 12. „С магията на Коледа“ НЧ „Пробуда 1914“ 

Община Ивайловград 

Настоящата Програма за развитие на читалищната дейност на Народно читалище 

„Пробуда 1914“ Ивайловград е приета с Решение №1, Протокол №4 на заседание на 

Читалищното настоятелство, проведено на 09.11.2016 год. 

 

 
ПРОГРАМАТА Е ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ №160 ОТ 28.11.2016 Г. НА ОбС  ИВАЙЛОВГРАД. 

 

 

 

                                

 

 

 

                             ПРЕДСЕДАТЕЛ   НА   ОБЩИНСКИЯ   СЪВЕТ:  

                                                                                      /ДАРИНА КИСЬОВА – ЗАФИРОВА/ 
 


