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ОБЩИНА РУСЕ 
 

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ  
ПРЕЗ 2020 ГОДИНА: ПРИОРИТЕТИ 

 

Функциониращите на територията на Община Русе 23 читалища оформят важен и 
специфичен сегмент от общия социокултурен контекст в програмата на Община Русе, 
свързан преди всичко с политиките на общината за развитието на малките населени 
места и общности.  
 

Настоящата програма цели устойчиво развитие на читалищата по посока на тяхната 
експертиза в областта на информационно-образователните практики и социални 
иновации, трайно свързани със стратегиите за допълващо образование, творчество и 
учене през целия живот. 
 

Програмата цели също и повишаване качеството на читалищния продукт, развитието 
на читалищата като съвременен общокултурен и информационен център за малките 
общности.  

 
ОСНОВНИ ПРИОРИТЕТИ: 
 
 Повишаване и укрепване ролята на читалищата в малките населени места като 

единствени центрове за създаване и разпространение на знание, социокултурни 

практики, културен и творчески продукт; 

 Оптимизация на качеството и автоматизация на библиотечно-информационното 
обслужване; 

 Разширяване на пакета от образователни, информационни и социални услуги, 
насочени към местните общности и интензивно развитие на разнообразни форми на 
обучение, целящи активно общуване с младите хора, децата, малцинствените групи 
и хората от третата възраст, както и с представители на социални групи със 
специфични потребности (курсове, школи, ателиета, клубове по интереси, 
работилници, летни читални  и др.); 

 Разширяване на дейностите, свързани с развитието на любителското изкуство и 
създаване на нови художествено-творчески формации;  

 Развитие на местния културен календар и създаване на условия за мобилност и 
обмен на художествените състави;   

 Разширяване локалната рамка на читалищната продукция чрез устойчиво развитие 
на инициативи с регионален, национален и международен формат;  

 Повишаване качеството и популяризиране на местния културен продукт чрез активно 
участие на читалищата в регионални, национални и международни фестивали за 
любителско изкуство; 
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НЧ „АНГЕЛ КЪНЧЕВ 1901“ – ГР. РУСЕ 

 

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 

Читалище: НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „А. КЪНЧЕВ 1901“ 

Гр./с.:  гр. РУСЕ 

Брой жители на населеното място:  149134 

Брой читалищни членове: 152 

СЪДЪРЖАНИЕ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА 

1. Библиотечно и информационно обслужване 
1.1. Брой на библиотечните единици във Вашия библиотечен фонд; 48622 
1.2. Прогноза за увеличаване на библиотечния фонд през 2020 г.-  49024 
1.3. Брой на абонираните за 2020 г. издания; 15 
1.4. Брой планирани инициативи в библиотеката; 43 
1.5. Дейности за оптимизиране качеството на библиотечно-информационното обслужване през 
2020 г. и конкретни мерки за разширяване броя на читателските посещения. 
Приоритет: повишаване функционалната и информационна грамотност сред подрастващите 
 Програми, насърчаващи ранното детско четене и стимулиращи  творческите изяви на децата: 

Вълшебният куфар разказва, Час библиотека, Русе-минало и настояще, Християнски обреди и 
обичаи 

 Участие в национални кампании: Национална библиотечна седмица, Седмица на детската 
книга, Маратон на четенето, Национална седмица на четенето 

 Равноправен и свободен достъп до информация чрез компютъризирани работни места за 
потребители 

 Предоставя ресурси и мултимедийни презентации с учебна и възпитателна тематична 
насоченост 

 Провежда изнесени уроци и часове на класа в неформална среда 
 Творчески утра/чествания годишнини и юбилеи на автори за деца/обсъждане на книги 
 Обособено цветно пространство  за общуване и социални контакти 
 Забавно лято в библиотеката 
 Свободна библиотека „Книжната къща” – „Споделени книги” – „Вземи, прочети, върни” 
2. Автоматизация на библиотечно-информационното обслужване 
2.1. Наличен брой компютри и периферни устройства (принтер, скенер) и други съвременни 
информационни устройства;  
 настолни компютри – 2 бр. 
 лаптоп – 1 бр. 
 мултифункционално устройство /принтер, скенер, копир/ - 1 бр. 
 мултимедиен проектор – 1 бр. 
2.2. Осигурен достъп до интернет; 
 интернет достъп до всички работни места 
2.3. Наличие и употреба на специализиран софтуерен продукт за библиотечно обслужване (напр. 
Автоматизирана библиотека на PC-TM, e-Lib PRIMA или др.); 
Библиотечен софтуер е-Lib PRIMA 
 регистрация на библиотечните документи 
 каталогизация с използване на класификатори 
 индекс 
 регистрация и обслужване на читатели, заемане за дома 
 библиотечна статистика 
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2.4. Наличие на електронен каталог и възможност за автоматизирано търсене на информация по 
зададени от потребителя параметри; 
 собствен електронен каталог 
 онлайн обединен каталог на читалищните библиотеки Област Русе 
 модул База данни – книги на основата на Националната библиография за периода 1848-1991 г. 
 модул Информационна база данни с аналитични описания на статии в областта на 

Литературознанието 
 използване на външни електронни ресурси: РЕГИНА (Обединен каталог на Регионалните 

библиотеки), НАБИС (Нац. академична библиотечно-информационна система), КУБ (каталог 
„Университетска библиотека) 

 ел. каталози на: НБ „Иван Вазов” – Пловдив; РБ „Любен Каравелов” – Русе; Столична 
библиотека; РБ „Пенчо Славейков” – Варна  

2.5. Онлайн обслужване на потребители (брой); 169 
2.6. Дигитализация на фондове (брой дигитализирани фондови единици); Не 
2.7. Използване на уебсайт, Фейсбук или други електронни комуникационни канали за 
популяризиране на библиотечните услуги и обратна връзка с потребителя; 
Е-услуги за: 
 запазване/управление на заявки и презаписване на библиотечни документи 
 онлайн заявка за тематична справка 
 вашите предложение за комплектуване на предпочитани заглавия/автори 
 препоръчваме ви – информация за нови книги в библиотеката 
 онлайн известие за просрочена дата на закъснели читатели 
2.8. Наличие на адаптирани библиотечни услуги за хора с намалено зрение; Не 
2.9. Дейности за оптимизиране и повишаване степента на автоматизация на библиотечно-
информационното обслужване през 2020 г. 
Всички технологични библиотечни процеси са автоматизирани, съгласно модулите в т.2.3. 

3. Художествени състави и други форми на любителско творчество, които читалището ще 
поддържа през 2020 г.  
1. Хор „Дунавски звуци” –  Стилияна Димитрова, 40 
2. Камерен ортодоксален хор – Ст. Димитрова, 15 
3. Певческа формация „Настроение” – Гергана Вичева, 10 
4. Пънк-рок група  „Апропо“– Кирил Терзиев, 4 
5. Поп-рок група МИГ 21 – Иво Минчев, 6 
6.Рокгрупа „Хаос“ – Иван Илиев 4 души 
7. Поп-рок група „Хамър Данс“ – Хр. Петров, 5 души 
8. Пънк-рок група „Артифишъл комет“ – Радни Раднев 5 души 
9.Дамски камерен хор „Дунавски вълни“ – В. Тодорова и Елена Колева, 12  
10. Детска певческа формация „Аз пея“ – Д. Кошарова 12 

4. Колективни и индивидуални форми на обучение 
1. клуб „Традиция и съвременност” 
2. компютърни курсове за всички възрасти 
3. курс по рисуване 
4. клуб „Йога” 
5. клуб „Паневритмия” 
6. клуб ученически „Русе – минало и настояще” 
7. видеоклуб за научно-популярни филми 
8. курс китара 
9. курс ударни инструменти 
11. Група за „Християнски обреди и обичаи” за деца 
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12. курс по български език за VІ и VІІ кл., индивид. обучение 

5. Планирани нови образователни и клубни форми през 2020 г.  
курс по български език за VІ и VІІ кл., индивид. обучение 

6. Планирани нови форми в областта на любителското творчество през 2020 г. – не  

7. Музейни колекции (съществуващи и/или в проект за 2020 г.) 
 - за читалището – историята / 119 г. / в автентични снимки, документи и предмети  
 - за хор „Дунавски звуци” – историята / 84 г. / в снимки, документи и предмети 

8. Публични инициативи, организирани от читалището за местната общност в седалището му                     
Януари 
1. Сбирка на клуб „Традиция и съвременност” – на тема „Януарският християнски календар- 

Йордановден, Ивановден, Бабинден, Антоновден, Атанасовден” с пресъздаване на обичая 
Бабинден. 

Февруари 
2. 14.02. – “Февруарски календар – Трифон Зарезан, св. Харалампий и Тодоровден” – беседа и 

сбирка, организирана от клуба „Традиция и съвременност ” с конкурс за домашни вина, 
изработване на венци от лозови пръчки, традиционна трапеза с пита, варено пиле и червено 
вино 

Март 
3. Баба Марта – празник за децата в детски отдел на библиотеката, раздаване на мартенички на 

всички посетители в читалището. 
4. 03.03.     – 142 г. от Освобождението – витрина под надслов “Вечно живи”, с материали 

посветени на годишнината от Освобождението и традиционно отбелязване на  кръглите 
годишнини на българските революционери:  170 г. от рожд. на Захари Стоянов, Панайот Волов 
и Тома Кърджиев, 180 г. от рождението на – Хаджи Димитър, Стефан Караджа и кап. Райчо 
Николов, 190 г. от рождението на – Филип Тотю и Панайот Хитов. Концерт за 3 март на ДФ“АЗ 
ПЕЯ“ 

5. 08.03    Ден на жената –  отбелязване в читалищния клуб с любими стихове / или среща с 
русенска поетеса/ и изпълнение на пиано на творби от Шопен по повод 210 г. от рождението 
му. 

6. 15.03.   60 год. МФ ММД  – участие на хор “Дунавски звуци” съвместно с хор „В. Арнаудов“   
7. 17.03.  148 г. от гибелта на Ангел Кънчев, патронен празник на читалището, с поднасяне цветя 

на гроба и паметника на пристанище Русе. 
8. 20.03.  130 г. от рожд. на Чудомир – библ. изложба 
9. 22.03.  Пролетен концерт на ПФ „Нежни струни”. 
10. 22.03.  Пролетен концерт на трите рок-групи при читалището  
Април 
11. Ден на хумора и сатирата. Отчитане на конкурс за епиграми и карикатури на ученическа 

тематика с награди от читалището.  
12.  Празници на детската книга и изкуство – библ .витрина: “Български разказвачи за деца”, 100 г. 

от рожд на Валери Петров, 215 г. от рожд. на Андерсен , 360 г. от рожд. на Даниел Дефо 
13. 04.04.   Великден – концерти на чит. състави, сбирка на клуба „Традиция и съвременност ” 
14. 19.04.   Екоден на Русе – екобригада в района на читалището, засаждане на храсти и дръвчета в 

читалищния двор   
15. Международен  ден на земята – библ. изложба по темата; засяване на зеленина в двора на 

читалището. 
Май 
16. 6.05. Празник на Русе; Гергьовден –участия в градските мероприятия с концерти на рок –

групите при читалището. 
17. 9.05. Ден на Европа – библ. изложба 
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18. 11.05.  Ден на библиотекаря – библ. изложба, посветена на братята фолклористи Димитър 
Миладинов – 210 г. от рожд. и Константин Миладинов - 190 г. от рожд. и отбелязване на 150 г. 
от откриването на първата бълг. книжарница в Русе от Хр. Г. Данов 

19. 24 май – библ. изложба, посветена на 24 май с отбелязване на 740 г. от рожд. на Йоан Кукузел 
20. Закриване на творческата година с клуб „Традиция и съвременност” 
Юни 
21. 01.06.  Ден на детето – състезателни игри в детски отдел и лятната читалня с награди  
22. 26.06.  Ден за борба с наркоманията 
23.  29.06. 120 г. от рожд. на Екзюпери – библ. изложба 
Юли 
24. 170 г. от рождението на Иван Вазов – библ. изложба 
25. 115 г. от рожд. на Елиас Канети – библ. изложба 
Август 
26. 170 г. от рожд. на Мопасан – библ. изложба 
Септември 
27. 135 г. от Съединението на България – библ. витрина 
28. 21.09.  125 г. от рожд. на С. Есенин – библ. изложба 
29. Ден на независимостта на Б-я – библ. витрина. 
Октомври  
30. Ден на музиката и поезията, самостоятелен концерт на ПФ „Настроение“ 
31. Сбирка на клуба „Традиция и съвременност” за новия творчески сезон, посветена на 

Октомврийските християнски празници – Петковден, Димитровден и Мишинден” 
32. 160 г. от рожд. на Екатерина Каравелова 
Ноември 
33. Ден на будителите – библ. витрина   
34. 140 г. от рожд. на Й. Йовков – лит. урок с ученици от ОУ „А. Кънчев” 
35. 170 г. от рожд. на Ангел  Кънчев – библ. витрина и беседа с деца от ОУ „А. Кънчев”; викторина и 

концерт, съвместно с ОУ „А. Кънчев”, с награди от читалището поднасяне на цветя па 
паметните плочи на патрона 

36. Клуб.” Традиция и съвременност ” – беседа „Ноемврийските христ. празници – Архангеловден, 
Въведение Богородично и Андреев ден” 

Декември 
37. Ден за борба срещу спин – библ. витрина с материали по темата. 
38. Никулден – отбелязване на християнския празник от клуб „Традиция и съвременност ” - беседа, 

водосвет и изложба на рибни ястия. 
39. Коледни тържества и концерти: хор „Дунавски звуци”, ПФ „Настроение“, рок групи 

9. Участия в общински и регионални фестивали, прегледи, събори, конкурси и др. 
- Коледен и Великденски фестивал на хор „Дунавски звуци“ 
- Коледен и Великденски фестивал на хор „Дунавски вълни“ 
- рок фестивалите организирани от Община Русе 
- фестивал на пенсионерските състави „Талантът възраст няма” и др. 
- фестивал на руската песен 
- фестивал БАТЕР в Белене 
- участие в регионални/общински изложби на курса по рисуване  

10. Участия в национални и международни фестивали, прегледи, събори, конкурси 
- Участие в нац. конкурс за класическа китара в Плевен 
- Нац. фестивал „Сцена под липите“ – с. Николово 
- V нац. фест „С хоро и песен във Водица всяка есен“ – с. Водица, Поповско 
- рок фестивал София Wasted Fest, традиционно участие 
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- национален рок фестивала „Зелена стъпка“, Камчия 
- ежегоден международен пънк – рок фестивал във Варна Fun city Festival 
- международен фест на рок състави в Букурещ Underworld Club – Artificial 
- международен скейтборд форум, традиционно участваме 
- межд. изложба в Битоля, Македония „Рекордите на Гинес“ за най-дълга детска рисунка 
- нац. изложба за детска рисунка в Сунгурларе на тема „Трифон Зарезан“ 
- нац. изложба в Казанлък за деца на тема „Розата в приказките“ 

11. Проекти, чиято реализация продължава и през 2020 г. – не 

12. Планирани за разработване и изпълнение на нови проекти през 2020 г. 
- проект за закупуване на нови книги 

АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ 

1. Субсидирана численост на персонала 
- субсидираната численост на персонала (щатни бройки) – 7 щ. бройки 
- поименно разписание на длъжностите: 
И. Зебилянова – председател, магистър филолог, К. Димитрова – библиотекар, бакалавър – 1 щ. бр. 
Б. Иванова – библиотекар, бакалавър – 1 щ. бр.  
Р. Предова – организатор хор бакалавър – 1 щ. бр. 
Е. Акимов и М. Димитрова – хормайстори по ½ бр., висше образование 
П. Атанасова – счетоводител, магистър икономист – 1 щ. бр.  
В. Лазарова – хигиенист, средно – 1 щ. бр.  

2. Планирате ли повишаване на квалификацията на работещите в читалището?  
- ежегодно участие на националните семинари за библиотекари работещи с професионалните 
софтуери 
- задължително участие във всички квалификационни форми организирани от Регионална 
библиотека „Л. Каравелов” и различни НПО 
- участие в обучителни програми във връзка с дейността ни, като работа по проекти, мениджмънт, 
форми на финансиране, финансово обслужване в читалищата и др. 
- самоусъвършенстване, ползване на специализирана литература 
- запознаване с добри практики на колеги 

МАТЕРИАЛНА БАЗА 

1. Сградата има ли застраховка; не 

3. Състояние на сградния фонд 
Читалището ползва сграда паметник на културата /1892/. По различни проекти в годините назад 
подновихме част от дограмите, но останаха и много неподновени. Имаме нужда от подмяна на 
дограми на прозорци и три врати, които са в много лошо състояние и това пречи на работата ни. 
Приблизителна стойност – около 2 000 лв. 

ПРОГНОЗНИ ДАННИ ЗА СОБСТВЕНИТЕ ПРИХОДИ В БЮДЖЕТ 2020 

1. Очаквани приходи от проекти:  2 000 лв. 

2. Очаквани приходи от управление на читалищната собственост (сгради, помещения, земи и др.) 
и/или друга допълнителна стопанска дейност: 9 200 

3. Очаквани други приходи, вкл. приходи от дарения и спонсорство: 0 

4. Планирани приходи от членски внос:  980 

 Дата:  10.11.2019                                                             Председател на читалището: Ирина Зебилянова 

 
 

 
 

 



8 
 

 
ВЧ „ЗОРА 1866“ – ГР. РУСЕ 

 

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 

Читалище: ВЪЗРОЖДЕНСКО ЧИТАЛИЩЕ „ЗОРА 1866” 

Гр./с.: Русе 

Брой жители на населеното място: около 14 000 души 

Брой читалищни членове: 166 

СЪДЪРЖАНИЕ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА 

1. Библиотечно и информационно обслужване 
1.1. Брой на библиотечните единици във Вашия библиотечен фонд – 26 540 бр. ед.; 
1.2. Прогноза за увеличаване на библиотечния фонд през 2020 г. – 26 600 бр.; 
1.3. Брой на абонираните за 2020 г. издания – 6 бр.; 
1.4. Брой планирани инициативи в библиотеката  -  14 бр. в т.ч. : витрини , изложби , годишнини на 
автори / по култ. календар /; 
1.5. Дейности за оптимизиране качеството на библиотечно-информационното обслужване през 
2020 г. и конкретни мерки за разширяване броя на читателските посещения – за съжаление, 
поради липса на помещения и отопление, в читалището няма читалня, а планираните дейности 
са както следва : 
- обновяване и допълване на библиотечния фонд чрез закупуване и дарения на нова литература – 
текущо, през годината; 
- представяне на нови книги – по всяко време ; 
- запознаване с нови автори и техните произведения, представяни от Издателска къща  „Хермес“; 
- съвместно честване на 24 май и 1-ви ноември с училищата в района; 
- подреждане на витрини и изложби, свързани с годишнини на български и чуждестранни автори; 
- отворени врати на библиотеката – месец май. 
2. Автоматизация на библиотечно-информационното обслужване 
2.1. Наличен брой компютри и периферни устройства (принтер, скенер) и други съвременни 
информационни устройства;   
- 2 бр. персонални компютри – единият е само за специализирания софтуерен библиотечен 
продукт; 
- 2 бр. принтери – матричен за библ. продукт и лазерен за др. нужди. 
2.2. Осигурен достъп до интернет – да  /за персонала/; 
2.3. Наличие и употреба на специализиран софтуерен продукт за библиотечно обслужване  - 
Автоматизирана библиотека на PC-TM от 2007 год.; 
2.4. Наличие на електронен каталог и възможност за автоматизирано търсене на информация по 
зададени от потребителя параметри  -  да , като модули на библ. софтуер; 
2.5. Онлайн обслужване на потребители (брой) -  не правим, няма търсене от нашите читатели; 
2.6. Дигитализация на фондове (брой дигитализирани фондови единици) - няма ; 
2.7. Използване на уебсайт, Фейсбук или други електронни комуникационни канали за 
популяризиране на библиотечните услуги и обратна връзка с потребителя – Фейсбук , електронна 
поща ; 
2.8. Наличие на адаптирани библиотечни услуги за хора с намалено зрение – няма ; 
2.9. Дейности за оптимизиране и повишаване степента на автоматизация на библиотечно-
информационното обслужване през 2020 г. – зависи от финансовите средства, за сега, няма такива. 
Читалището не е търговско дружество, което да акумулира печалба и да отделя средства за 
повишаване степента на автоматизация и пр. 

3. Художествени състави и други форми на любителско творчество, които читалището ще 
поддържа през 2020 г. 
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3.1.Художествени състави : 
- Вокална група “Дунавски полъх” с художествен ръководител В. Икономов и брой участници – 15 
души; 
3.2.Школи, курсове, клубове и др.: 
- Литературен клуб  “Любен Каравелов”, ръководител Крум Гергицов  и брой участници – 25 души; 
- Театър – школа  „Артистисимо – Зора”, ръководител Иглика Пеева и худ. ръководител проф. д-р 
Александър Илиев и брой участници – ученици от 1-ви до  12-ти клас, средно около – 25  души ; 
- Клуб за алтернативно кино „Група Русефилм” с председател инж. Владимир Илиев и членове 
около 30 души; 
- Фотоклуб „Зора – Русе“ с ръководител Николай Василев и членове 15 души; 
- Клуб по художествено слово „Зора” с ръководител Иглика Пеева с три възрастови групи – ученици 
от 7 до 13 г., от 14 до 19 г. и за желаещи над 19 години – 6 души; 
- Клуб по творческо писане „Литературата” с ръководител Иглика Пеева и участници  
за ученици от 7 до 13г. и от 14 до 19 г. – 12 души; 
- Школа по журналистика със сайт, ръководител Иглика Пеева – 7 участници 

4. Колективни и индивидуални форми на обучение 
4.1.Продължава да се изпълнява инициативата , започната през 2013 г. с беседи и творчески 
работилници в средните училища в Русе, с цел запознаване с тайните на любителското 
кинотворчество; 
4.2. Участието на нашите ръководители на кино – и фото- клуба в летните школи и академии за 
усвояване  умения за видеозаснемане – от място, от въздух, с последващо разработване на 
мултимедиен продукт и професионален разбор на получения резултат; 
4.3. Продължаваме с беседите и уроците по краезнание – “Русе – вчера и днес“, “България – моята 
Родина, с която се гордея!”, обогатени с фотоизложби и фото-пленери. 
4.4. Продължава инициативата за провеждане на читателски срещи, организирани от литературния 
клуб и читалищната библиотека, на които млади хора да бъдат запознавани с живота и 
творчеството на известни български поети и писатели от  „старите читанки”, използвайки и 
мултимедийни продукти на творците от киноклуба . 

5. Планирани нови образователни форми през 2020 г.  
5.1. Обучение на деца  и създаване на условия за различни видове изкуства и насърчаване на 
заниманията с изкуства сред децата и младежите, съвместно със Сдружение  БЛОК 14.   

6. Планирани нови форми на любителското творчество през 2020 г. 
Не планираме – няма повече използваеми помещения ! 

7. Музейни колекции (съществуващи и/или в проект за 2020 г.) 
7.1. Сбирка от произведения на автори, родени в Русе – в библиотеката на читалището, включваща  
158 бр. ; 
7.2. Сбирка късометражни филми – в читалището , включваща 165 бр.; 
7.3. Сбирка награди на хор „Родина” – съхранява се в библиотеката на читалището, 10 броя 
награди са заети на РИМ Русе; 
7.4. Сбирка  „Стара кинолюбителска техника” – проектори, камери, лабораторно оборудване – в 
сутерена на читалището 
7.5. Сбирка  „Фотоси от историята ни – Русе - вчера и днес” . 

8. Публични инициативи, организирани от читалището за местната общност в седалището му 
Януари   
- Открит урок по литература с ученици от ПГО “Недка Иван Лазарова” в библиотеката на 
читалището. 
-  Продължава дигитализация на архивни филми на 8 и 16 мм. ленти. 
-  Театър школа Артистисимо – работа на маса по пиесата “Вълшебно царство”. 
- Фото-клуб – авторска фотоизложба на Стефка Иванова във фоайето на читалището. 



10 
 

Февруари  
- Представяне на фотоизложбата  ученическа фотоизложба на тема “Моят град в моите очи” във  
фоайето на читалището; 
- Дигитализация на архивни филми на 8 и 16 мм. 
- Клуб алтернативно кино - гостуване с програма от филми на пенсионерски клубове от Русе и 
близките населени места.  
Март   
- Премиера на книги/произведения, с автори членове на лит. клуб „Л. Каравелов” – в малкия салон 
на читалището и в литературното четене в чест на 3-ти март; 
- Ден на Баба Марта и на любителското творчество; 
- Участие на деца от Клуба по творческо писане “Зора” в литературното четене за 3-ти март. 
- Театър школа Артистисимо – продължава работата на маса по пиесата “Вълшебното царство”. 
- За всички състави и творчески колективи – Здравей , първа пролет! 
- Киноклубът ще представи филм за БЧК – Русе , предназначен за участие на световен 
кинофестивал на Червения кръст във Варна. 
- Фотоклуб – авторска изложба на Милко Белберов на тема “Природните паркове на България”. 
Април  
- Представяне на български класици, автори за деца – А. Каралийчев, Елин Пелин, Ран Босилек;  в 
библиотеката на читалището – литературно четене ; 
- Фотоклуб – авторска изложба на Николай Василев – рекламна фотография. 
Май   
- Литературен клуб „Л. Каравелов” и клуб по творческо писане и журналистика към читалището 
организират литературно четене в чест на 24-ти май в малката зала на читалището; 
- Издаване на сборник с произведения на млади автори от клуба по писане и журналистика за 24-
ти май. 
- Фотоклуб – представяне на авторска фотоизложба на Стоян Радулов, фотограф-редактор от 
Продуцентска къща „Футура вижън” – София ; 
- Фотопленер актова фотография с автор Севдалин Дончев. 
- Театър школа Артистисимо – постановка на сцена от “Вълшебно царство”.  
Юни   
- Фотопленер актова фотография с автор Севдалин Дончев. 
- ТВ шоу за таланти “Артистисимо” и премиера на пиесата “Вълшебно царство” 
- Празник с произведения, посветени на децата – в големия салон на читалището . 
Юли   
-  Премиера на пиеса за деца   
-  Фотопленер „Влажните зони от Малък Преславец”. 
- Авторска фотоизложба на Жечко Жеков, фоторепортер на БТА в Силистра.  
Август   
- технически семинар по аерофотография / летище Щръклево с р-л Николай Василев; 
- представяне на фотоизложбата “Водните спортове по река Дунав”; 
- представяне на годишната продукция на КЮПС Филмс. 
Септември   
- Фотопленер документална фотография на тема „Архивите оживяват”; 
Октомври  
- концерт по повод деня на любителското творчество; 
- литературно четене в чест на 1.11 – Ден на Будителя – в малкия салон, организатор -лит. клуб; 
- презентация на филми на УНИКА – организатор Група “Русефилм”; 
- Годишна фотоизложба “Дунав – реката на Европа “. 
Ноември  
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- Честване на 1-ви ноември в салона на читалището . 
- Годишна филмова премиера на творците от Група “Русефилм”; 
- Представяне на Обща фотоизложба ; 
- Представяне на новия репертоар на театър-школа “Артистисимо”; 
- Група “Русефилм”- съвместни продукции с Биг Бенд Русе; 
Декември 
- Коледно тържество.  

9. Участия в общински и регионални фестивали, прегледи, събори, конкурси и др. 
9.1. членовете на лит. клуб ще участват във обявените мероприятия и конкурси, на които са 
поканени; 
9.2. методическо ръководство в летни академии от творци от кино и фотоклуба; 
9.3.участия на вокалната група в празненства по повод национални и регионални празници , 
организирани от градската управа и от други; 

10. Участия в национални и международни фестивали, прегледи, събори, конкурси 
10.2. Участия на филми, с автори от киноклуба “Русефилм”: 
- Кинофестивал „Мини филм” в град Попово – месец май ; 
- Световен кинофестивал на Червения кръст във Варна . 
- Клуб по творческо писане и журналистика – участие в Националния литературен конкурс “Стоян 
Михайловски”. 
10.3. Участия в международни фестивали и мероприятия: 
- Международен исторически кинофестивал в град Шумен – месец юни; 
-Участие на група Русефилм в световния фестивал на УНИКА в Бирмингам. 

11. Проекти, чиято реализация продължава и през 2020 г. няма 

12. Планирани за разработване през 2020 г. нови проекти – не  

АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ 

1. Субсидирана численост на персонала 
- субсидираната численост на персонала (щатни бройки) – 6 /шест/ субсидирани бр. 
- поименно разписание на длъжностите, включващо длъжностно наименование, имената на 
лицата, образователна степен и квалификация: 
1. Секретар – ½ бр., Зоя Костадинова – висше, библ. институт и история от ВТУ; 
2. Библиотекар – ½ бр., Зоя Костадинова – висше, библ. институт и ВТУ; 
3. Специалист финанси, проекти и орг. дейности – 1 бр., Мария Дончева, висше, ВИНС Варна; 
4. Организатор клубна дейност – 1 бр., Владимир Илиев, .висше, ВХТИ София; 
5. Худ. р-л лит. клуб – ½ бр., Крум Гергицов, висше, СУ; 
6. Р-л вокална група – ½ бр., Вили Икономов, висше, МА; 
7. Р-л детски школи, клубове и студиа – ½ бр., Иглика Пеева, висше ; 
8. Домакин сграда и клубове – 1/2 бр., Николай Василев, средно; 
9. Хигиенист – 1 бр., Николинка Георгиева, средно. 

2. Планирате ли повишаване на квалификацията на работещите в читалището? - ДА , ползвайки 
подходящи програми за повишаване на административния капацитет и чрез инициативите на 
Агенцията по заетостта. 

МАТЕРИАЛНА БАЗА 

1. Сградата има ли застраховка – НЕ; 
- сградата е общинска, читалището не е търговско дружество, не генерира печалби и съответно 
няма финансови средства за застраховки. 

2. Състояние на сградния фонд 
Читалището е настанено в предоставена за безвъзмездно ползване сграда на ул. Духовно 
възраждане № 1, с Решение № 39 / 04.12.1990 г., на Временен изп. комитет на  ОбНС  Русе и 
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последно Решение № 467, прието с Протокол № 46 / 23.11.2001 г. на Общ. съвет Русе, като от 2004 
г. се ползва само новата част на имота на ул. Никола Палаузов № 3 , след като старата част от имота 
бе реституирана през същата година. 
Общата площ на сградата е 567 м2 със голям салон със сцена на първи етаж, малка зала в 
сутерена, която от 1991, ежегодно се отдава под наем почасово – за 3,5 часа на общ. духов 
оркестър /но се ползва от същия по 24 часа 365 дни /, един кабинет за репетиции и сбирки на 
клубовете, библиотека на първи етаж, книгохранилище в сутерена и два огромни, тъмни и студени 
коридора, със съответните стълбища . Липсва помещение за читалня  и възможност за 
разширяване на полезната ползваема площ, която е по-малко от 50 % от цялата площ. 
Сградата е построена през 1968 г. за център на българо-съветската дружба в Русе-монолитна, 
едноетажна, със сутеренен етаж. Основен ремонт не е правен. Със средства от целево 
дофинансиране от МК на България, чрез спечелени проекти бе подменена 80% от старата, 
прогнила и изкривена нискокачествена дървена дограма. Криво-ляво успяхме да отстраним част от 
течовете от покрива на сградата – около 90% , предимно  със средства от дарения и 4000 лв. от 
МК. За наша радост младежите от Ротари клуб Русе и други частни дарители направиха кампания 
за набиране на дарения под формата на извършени услуги и така бяха измазани таваните, бе 
освежен големия салон – стени и паркет  и остана нерешен въпросът с отоплението и охлаждането 
на същия. Необходимите средства са около 26 000 лв. /оферирано от Овергаз. През 2018 година ни 
бяха отпуснати 13000 лв. допълнителни средства за текущ ремонт на малката зала в сутерена 
/където репетира общ. духов оркестър /, за отстраняване на теч и влага от стените. Ремонтът бе 
извършен по времето, когато наемателят ползваше годишния си платен отпуск. Сега има спешна 
необходимост от текущ ремонт на тоалетните – подмяна на 2 врати и 2 тоалетни гърнета с 
оборудването за пускане на вода и подмяна на изгнилите канализационни тръби / за около 2100-
2200 лв./ . 
С нищожните ни средства се стараем да поддържаме сградата в чист и приличен вид, защото освен 
читателите, имаме нарастване на броя на самодейците и участниците в школите и клубовете на 
читалището . 

ДАННИ ЗА  БЮДЖЕТ 2020 

1. Очаквани приходи от проектно финансиране : не 

2. Очаквани приходи от управление на читалищната собственост (сгради, помещения, земя и др.) 
и/или друга допълнителна стопанска дейност: от наеми 3 000 лв. 

3. Очаквани други приходи, вкл. приходи от дарения и спонсорство: 1000 лв. 

4. Планирани приходи от членски внос: 660 лв. 

Дата: 08.11.2019 г.                                                   Председател на читалището:  инж. Владимир Илиев    

 

НЧ „ХРИСТО БОТЕВ 1908“ – ГР. РУСЕ 
 

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 

Читалище:  НЧ „ХРИСТО БОТЕВ-1908“   

Гр./с.:  Русе 

Брой жители на населеното място: 24000 

Брой читалищни членове:        160 

СЪДЪРЖАНИЕ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА 

1. Библиотечно и информационно обслужване 
1.1. Брой на библиотечните единици във Вашия библиотечен фонд;         22855 
1.2. Прогноза за увеличаване на библиотечния фонд през 2020 г.                  100 
1.3. Брой на абонираните за 2020 г. издания;                                                         8 
1.4. Брой планирани инициативи в библиотеката;                                               55 
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1.5. Дейности за оптимизиране качеството на библиотечно-информационното обслужване през 
20208 г. и конкретни мерки за разширяване броя на читателските посещения. 
1. Провеждане на практически занятия „Как да ползвам библиотеката на читалището” с ученици 
от първите класове на ОУ „Бр. Миладинови” и СОУЕЕ „Константин Кирил Философ”  
2. Информация за нова литература на видно място в читалнята 
3. Чрез нашата инициатива „Седни и почети” на детските площадки в Парка 
2. Автоматизация на библиотечно-информационното обслужване 
2.1. Наличен брой компютри и периферни устройства (принтер, скенер) и други съвременни 
информационни устройства;   
- Компютри – 2 бр. 
- Многофункционално устройство – принтер, копир  и скенер – 1 бр. 
- Принтер – 1 бр. 
2.2. Осигурен достъп до интернет: да, във всички помещения на читалището 
2.3. Наличие и употреба на специализиран софтуерен продукт за библиотечно обслужване (напр. 
Автоматизирана библиотека на PC-TM, e-Lib PRIMA или др.); 
Автоматизирана библиотека на PC-TM, с три модула 
2.4. Наличие на електронен каталог и възможност за автоматизирано търсене на информация по 
зададени от потребителя параметри;   ДА 
2.5. Онлайн обслужване на потребители (брой);   НЕ 
2.6. Дигитализация на фондове (брой дигитализирани фондови единици);  НЕ 
2.7. Използване на уебсайт, Фейсбук или други електронни комуникационни канали за 
популяризиране на библиотечните услуги и обратна връзка с потребителя: Инфокол, Онлайн 
България  и Фейсбук 
2.8. Наличие на адаптирани библиотечни услуги за хора с намалено зрение;  НЕ 
2.9. Дейности за оптимизиране и повишаване степента на автоматизация на библиотечно-
информационното обслужване през 2020 г.  НЕ, поради липса на средства. 

3. Художествени състави и други форми на любителско творчество, които читалището ще 
поддържа през 2020 г. 

1. Танцова формация за модерен балет „Star Dance“ с 5 възрастови групи (деца и възрастни от 7 

до 20+ години; общо 62 участници; худ. р-л Антония Атанасова 
2. Женска фолклорна група с худ. р-л Мария Райкова; 12 участници  

4. Колективни и индивидуални форми на обучение 
1.   Школа за модерни танци   
2.   Клуб „Читалищно междучасие“    .  
3.   Клуб „Под читалищната стряха“     
4.   Клуб „Роден край“      
5.   Клуб  „Традиции и съвремeнност“     
6.   Клуб  „Традиционер”      
7.  Пътуващ семинар: „По Ботевите и възрожденски места в Румъния”. 

5. Планирани нови образователни и клубни форми през 2020 г.  
1.  Нов клуб „Поетично слово“ 
2.  Издаване на поредните броеве на нашите вестници: Светилник, Будител, Ботев вестник 

6. Планирани нови форми в областта на любителското творчество през 2020 г. 
Създаване на камерни състави към Формация Стар Денс – соло, дуети и трио за участие във 
фестивали и културни програми. 

7. Музейни колекции (съществуващи и/или в проект за 2020. 
Нямаме поради липса на помещения и условия за съхранение и опазване. 

8. Публични инициативи, организирани от читалището за местната общност в седалището му 
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Януари  
   -    Традиционните изложби за годишнината от рождението на Хр. Ботев  
   -    Традиционен празник Бабинден съвместно  фолклорната група  
   -     Участие в Националните дни на културата на Румъния и Дни на румънския поет Еминеску  в 
Гюргево                        
    -    Изложба живопис на млади любители художници В. Камбурова, Добрин Добрев и Ина 
Ошахова. 
Февруари 
    -      22 –ри  бр. на Традиционната изложба „Памет, без която не можем” с гостуване на  
материали от Общобългарския комитет „Васил Левски” София                                  
     -     Урок по родолюбие в ЦДГ „Слънце”, съвместно с клуб „Традиционер“.                                              
     -     Изложба живопис на млади любители художници В. Камбурова, Добрин Добрев и Ина 
Ошахова 
Март 
     -     Изложба на литература, графики, репродукции по повод 3 март, Националния празник на 
България 
      -    Участие на Танцова формация „Стар денс” в Национален фестивал „Магията на танца” в 
Шумен. 
      -    Отбелязване и инициативи свързани с 8 март, и Благовещение заедно с женската 
фолклорна група 
      -   Участие на Танцова формация „Стар денс” на Международен фестивал  
„Танцуваща река” – Русе.  

- Седмица на детската книга. Представяне на детски автор и произведение.  
-     Представяне и обсъждане на „Алманах за история на Русе“, т. 19, съвместно  с 
редколегията на Алманаха в библиотеката на читалището  

Май 
     -    Участие в световната инициатива „Нощ на литературата”  
     -    Издаване на в. Светилник – бр.2                    
     -    Участие на Танцова формация „Стар денс” на фестивал в гр. Александрия Румъния 
     -    Участие на Танцова формация за модерен балет „Стар денс” на  международните 

фестивали  в Гюргево,  Букурещ и с. Костещи, Румъния 
      -    Традиционна поетична среща „Поезия от двата бряга на Дунава” – поетично-музикална 
художествено-творческа среща с румънската поетеса Дуня Паланджеану, поети, художници и 
музиканти от Трансграничното дружество за литература и изкуства „Дунавски съзвездия” от 
Гюргево, Румъния. Представяне на творчеството на партньорите ни от Трансграничното 
дружество за литература и изкуство „Дунавски съзвездия” от Гюргево съвместно с румънското 
списание за литература и изкуство „Valahia” 
     -     Традиционно награждаване на деца читатели по повод 24 май. 

      -     Витрини изложби по повод годишнини и други  текущи през месеца                                                                                                          
 Юни  
       -    Провеждане на Традиционния Пътуващ семинар по   Възрожденските и Ботеви места в 
Румъния по повод   Патронния празник на читалището. По маршрут до  Букурещ, Браила и Тулча. 
       -     Издаване на в. Ботев вестник – бр. 3 
      -     Самостоятелен концерт – продукция на   Танцова формация за модерен балет „Стар денс” 
в Доходното здание 
      -    Участие на „Стар денс” на фестивал в гр. Разград                             
      -    Участие в Карнавала на Русе  

       -    Други текущи през месеца.  
Юли и Август  
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Текущи изложби и витрини, работа с учащи през ваканцията 
Откриване на „Къщичка за книги” – четене на открито в парка      
Септември и Октомври 
        -   Провеждане на традиционната  поетична среща „Между лятото и есента – в сезона на 
поезията с творци от Русе. 
       -   Участие на  женска фолклорна група на фестивали в региона. 
       -   Текущи изложби и витрини за национални годишнини  и събития. 

       -    Участие на Танцова формация „ Star dance”  в регионалния фестивал „Талантът възраст 
няма” организиран от Съюз на пенсионерите 2004. 
Ноември и Декември 
       -   Творчески срещи, представяне на книги на Живодар Душков и  Лилия Рачева  и на 
писатели и поети от Съюза на  свободните писатели. 
       -   Издаване на в. Будител бр.2 
       -   Участие на „Стар денс” на фестивала на танцовото  изкуство и хореография в Гюргево 

        -   Провеждане на Коледни тържества с гостуване на българите от Извоареле, Румъния и 
любителските състави на читалището. Участие на съставите в празничните  програми на 
Пенсионерските съюзи.   
        -    Текущо през годината ще се провеждат и други инициативи, свързани с календара, 
събитията и ново възникнали  поводи. 

9. Участия в общински и регионални фестивали, прегледи, събори, конкурси и др. 
-  Участие в планираните инициативи от Община Русе където е подходящо и във връзка с 
празничния календар на Русе 
-   Участие на самодейците в Русенския карнавал 
-   Участие на Танцова формация за модерен балет „Стар денс” в регионални фестивали в Шумен 
и  Русе. 
- Участия  на  женска певческата група във фестивали на пенсионерското любителско творчество 
в Русе и др. и по пристигналите покани .  

10. Участия в национални и международни фестивали, прегледи, събори, конкурси 
-  Участия на Танцовата формация за модерен балет „Стар денс” в международни фестивали в  
Русе, Разград, Пловдив и Варна – март, април, май и юни. 
-  Участие на Танцова формация за модерен балет  „Стар денс” в международни фестивали в 
Румъния –Александрия, Букурещ , Костещи и Гюргево – май, юни и юли  

11. Проекти, чиято реализация продължава и през 2020 г. 
Партньорство по трансграничен  проект „Пътят на народната традиция”, разработен от Младежка 
асоциация „Йон Виня“ в Гюргево,  Гимназиално училище „Йоан Бадила” с. Малу, Културен дом на 
община Малу, Зонален център за постоянно образование в Малу, Кметство Малу, Румъния 

12. Планирани за разработване и изпълнение на нови проекти през 2020 г.  
Партньорство по проект на Танцов клуб към училището в с. Костещи, Румъния за провеждането 
на  15 –то издание на Международния фестивал за музика и танц „Floare de castan“  от 29 май до 
2 юни 2020 г. 

АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ 

1. Субсидирана численост на персонала   
- субсидираната численост на персонала (щатни бройки) – 5 щ. бр. 
- поименно разписание на длъжностите:  
1.  Председател/секретар – Вяра Косева – висше /история, българска филология, квалификация – 
етнография в Унгария.  
 2. Библиотекар – Иваничка  Георгиева – Държавен  Библиотекарски институт и квалификационни 
курсове. 
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 3. Счетоводител – Марушка Ангелова, средно специално с кв. курсове по специалността и 
английски език. 
 4. Домакин – Рада Стефанова, средно образование  
 5. Художествен  р-л - Антония Косева 

2. Планирате ли повишаване на квалификацията на работещите в читалището?   
1.  Участие на библиотекарката в квалификационни курсове и мероприятия, организирани от 
Регионалната библиотека „Любен Каравелов” 
2.  Участие в квалификационни семинари  и във връзка с работата с библиотечния софтуер. 

МАТЕРИАЛНА БАЗА 

1. Сградата има ли застраховка;    от нас - не 

2. Състояние на сградния фонд 
Читалище Христо Ботев ползва две подблокови помещения: 
1. Подблоково помещение на ул. Плиска № 43, бл. Вида. Състоянието е задоволително, през 

2018 беше извършен частичен ремонт. 
2. Подблоково помещение на ул. Доростол 45, бл. Гривица. Помещенията са стари.  През 2018 

беше извършен частичен ремонт на тоалетните  и сменена входната врата.  
Повече от 10 години служителите в читалището работят без отопление. Проблемите с 
Топлофикация са известни в Община Русе. Работа на студ на 8-10 градуса в помещенията през 
зимата е вече нетърпимо. Помещенията са големи и обикновени отоплителни тела не вършат 
никаква работа. Необходими са климатици с по-голяма мощност, защото студените помещения 
отблъскват и читатели и посетители. За целта, във връзка с подготвянето на бюджет 2020 на 
Община Русе, сме изпратили наше искане, придружено с оферта  с вх. № 36-50-3 /10.09.2019  за 
подмяна на амортизираната желязна дограма и закупуване на 1 брой климатик за библиотеката. 
Ориентировъчна стойност 21069 лв. 

ПРОГНОЗНИ ДАННИ ЗА СОБСТВЕНИТЕ ПРИХОДИ В БЮДЖЕТ 2020 

1. Очаквани приходи от проекти:  не 

2. Очаквани приходи от управление на читалищната собственост (сгради, помещения, земи и др.) 
и/или друга допълнителна стопанска дейност:  3000 лв.  

3. Очаквани други приходи, вкл. приходи от дарения и спонсорство:  не 

4. Планирани приходи от членски внос:  500 лв. 

 Дата:  8 ноември 2019                                                        Председател на читалището: Вяра Косева 
 

НЧ „ЗАХАРИ СТОЯНОВ 1937“ – ГР. РУСЕ 
 

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 

Читалище:  Народно читалище „Захари  Стоянов – 1937” 

Гр. Русе 

Брой жители на населеното място:  около 30 000 в обслужвания от читалището район, 
включващ кварталите „Здравец”, „Здравец – Север, „Изток” и „Родина 1” 

Брой читалищни членове:  185 действителни, 163 спомагателни – общо 348 

СЪДЪРЖАНИЕ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА 

1. Библиотечно и информационно обслужване 
1.1. Брой на библиотечните единици във Вашия библиотечен фонд;  -  32203 
1.2. Прогноза за увеличаване на библиотечния фонд през 2020 г.        -     180 
1.3. Брой на абонираните за 2020 г. издания;                                           -        6  
1.4. Брой планирани инициативи в библиотеката;                                   -      17 
1.5. Дейности за оптимизиране качеството на библиотечно-информационното обслужване през 
2020 г. и конкретни мерки за разширяване броя на читателските посещения: 
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-   утвърждаване и актуализиране дейността на клубовете към библиотеката, 
  съобразено с изискванията на общността.  
-  продължаване  съвместното сътрудничество с училищата на територията на  
  читалището. 
-  участие в проекти и програми с цел набавяне нова литература. 

2. Автоматизация на библиотечно-информационното обслужване: 
 
2.1. Наличен брой компютри и периферни устройства (принтер, скенер) и други съвременни 
информационни устройства 
Библиотеката е оборудвана с  13  настолни компютъра, 1 преносим компютър, 
мултифункционално устройство Xerox Phaser, цветен принтер Xerox Phaser, проектор и екран за 
мултимедия, които  е получила като участник в  програма „Глоб@лни библиотеки – България” 
през 2009 г. 
2.2. Осигурен достъп до интернет – ДА, с мрежов кабел до всички компютри и  безжичен за 
мобилни устройства 
2.3. Наличие и употреба на специализиран софтуерен продукт за библиотечно обслужване – ДА, 
от 2005 год. е  инсталиран Библиотечен софтуер на e-Lib PRIMA 
2.4. Наличие на електронен каталог и възможност за автоматизирано търсене на информация по 
зададени от потребителя параметри - ДА чрез модулите „Електронен каталог – книги” и  модул 
“Ретроспективно изграждане на електронен каталог на книгите на основата на Националната 
библиография”, а  чрез уебсайта на читалището, електронният каталог на библиотеката е 
достъпен в Интернет и е обединен с пет читалищни библиотеки на територията на Русенска 
област. 
2.5. Онлайн обслужване на потребители (брой)  -  НЕ 
2.6. Дигитализация на фондове (брой дигитализирани фондови единици) - НЕ 
2.7. Използване на уебсайт, Фейсбук или други електронни комуникационни канали за 
популяризиране на библиотечните услуги и обратна връзка с потребителя  -   на Фейсбук 
страницата и уебсайта на читалището се отразяват проведени събития в библиотеката и 
популяризиране на  нови  заглавия. 
2.8. Наличие на адаптирани библиотечни услуги за хора с намалено зрение - НЕ 
2.9. Дейности за оптимизиране и повишаване степента на автоматизация на библиотечно-
информационното обслужване през 2020 г. – има  необходимост от актуализиране на софтуерен 
продукт и закупуване на модул „Регистрация и обслужване на читатели”, но всичко зависи от 
финансовите средства, с които разполага читалището. 

3. Художествени състави и други форми на любителско творчество, които читалището ще 
поддържа през 2020 г. 
Китарно трио с ръководител Пламен Бояджиев 

4. Колективни и индивидуални форми на обучение 
Обединена школа по изкуствата: 
1. Клас по пиано и солфеж – индивидуално обучение 
2. Клас по китара – индивидуално обучениe 
3. Клас по класически балет – балетна школа „Инфанти“ с три възрастови групи 
4. Клас по изобразително  изкуство – колективно обучение в две възрастови групи 
за деца от 6 до 8 год. и от 8 до 13 години. 
5. Клас по фотография – колективно и индивидуално обучение 
6.  Клуб „Приятели  на класическата музика и сценичното изкуство” 
7.  Клуб „Свят и слово” към библиотеката 
8. Курс по немски  език /съвместна дейност с немска езикова школа „Ерих  Кестнер“/                                                                     
9. Клуб за салса, бачата, кизомба /съвместна дейност със Салса клуб „Амигос”/      
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10. Клуб за аеробни занимания – съвместна дейност с клуб „Спортна талия” 

5. Планирани нови образователни и клубни форми през 2020 г.  
Клуб за аеробни занимания, който започна своята работа през лятото на 2019 г. и ще продължи 
дейността си и през 2020 г. 

6. Планирани нови форми в областта на любителското творчество през 2020 г. 

7. Музейни колекции (съществуващи и/или в проект за 2020 г.) 
Към читалището  няма  създадена  музейна  колекция  и не възнамеряваме да създаваме през 
2020 год. 

8. Публични инициативи, организирани от читалището за местната общност в седалището му: 
Януари 

1. 03. – 24.01.2020 – Изложба в библиотеката „Зимни народни празници и обичаи” 
Март 

2. 04 – 05.03.2020 – На мама с любов” – тържество и изложба на  децата от школа  
по изобразително изкуство „Шарени художници”  

3. 18 – 20.03.2020 –  Традиционен пролетен концерт на децата от музикалната школа 
Април                            
Включване в Националната кампания за насърчаване на четенето: 

4. Детско утро с участие на  малките читатели на библиотеката 
5. Витрина “Любими детски книжки” 
6. „Маратон  на четенето” 
7. Изложба „Моят любим приказен герой” на школата по изобразително изкуство 

Юни  
8. 10 – 13.06.2020 – Годишен концерт на децата от музикалната школа   

Октомври 
Ден на народните будители:  

9. 28 – 30.10.2020 – Литературно утро с ученици от ОУ „Тома Кърджиев” 
10. 28 – 30.10.2020 – Витрина в библиотеката “Будители на нацията” 

Ноември 

Ден на християнското семейство (18 – 20.11. 2020) 

11.  „Моето семейство” – изложба  
12.  Среща разговор на Клуб „Свят и слово“  

Декември  
13. 19.12.2020 – „Коледна магия от танци” – празничен концерт на БШ „Инфанти“ 
14. 22.12.2020 – Изложба базар „Коледни вълшебства”  на Школата по  изобразително изкуство 
15. 22.12.2020 – Добре дошъл, Дядо Коледа!” – Празничен коледен концерт на децата  

от класовете по пиано  и китара към читалището 

9. Участия в общински и регионални фестивали, прегледи, събори, конкурси и др. 
    Балетна школа „Инфанти”  
    Коледен концерт на фондация „Етническа  хармония”  
    Русенски карнавал 

10. Участия в национални и международни фестивали, прегледи, събори, конкурси. 
Балетна школа по класически балет „Инфанти“: 
1. Национален конкурс  „Път към славата“ на Арт център Кърнолски - София 
2. Национален танцов конкурс „Дъга от таланти” – Пловдив  
3. Национален  детски фестивал „Звезден път” – Разград           
4. Национален танцов конкурс „България танцува“ - Димитровград 
5. Международен танцов фестивал „Вълшебен свят” – Хасково 
6. Международен танцов фестивал „В магията на танца и морето” – Приморско 
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7. Международен танцов фестивал „Пловдив – древен и вечен”  
8. Международен танцов фестивал „Храмът на Кибела” – Кранево 
9. Международен танцов фестивал  „Изкуството на танца” – София 
10. Международна танцова спартакиада  за купа „Търновска  царица” – Велико Търново 

11. Проекти, чиято реализация продължава и през 2020 г.  
Програма „Глобални библиотеки“ 

12. Планирани за разработване и изпълнение на нови проекти през 2020 г.  
1. Програма „Култура” на Община Русе, направление „Малки творчески  проекти в областта на 

изкуството и културата” 
2. Програма “Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност“ на 

Министерството на културата 
3. „Ти и Lidl  за по-добър живот” – инициатива на  Lidl България и ФРГИ 

АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ 

1. Субсидирана численост на персонала – 5.25  щатни бройки 
1. Стефка Ангелова – секретар, образование висше/бакалавър 
2. Мариана Петрова – библиотекар, образование висше/професионален бакалавър 
3. Милка  Иванова Иванова – библиотекар, образование висше/ магистър 
4. Невена Цветкова – преподавател пиано, образование висше/бакалавър 
5. Галина Ангелова – счетоводител ½  бройка, образование висше/магистър 
6.  Йорданка  Веселинова – чистачка ¾  бройка, образование средно 

2. Планирате ли повишаване на квалификацията на работещите в читалището?  
Не планираме повишаване на квалификация, а само участия в работни срещи, конференции, 
семинари и обучения на служителите в читалището. 

МАТЕРИАЛНА БАЗА 

1. Сградата има ли застраховка  -  ДА  

2. Състояние на сградния фонд: 
След извършените ремонтни дейности през последните няколко години, сградата е в  добро 
състояние.  
При обледяване на покрива и фасадата през зимните месеци се получават течове в помещенията. 
По предписание на застрахователите, е необходимо да се направи ремонт на улуците и 
подулучното пространство. Същото становище изрази и представител на дирекция „Устройство 
на територията и контрол по строителството” на Община Русе. По предварителни разчети е 
необходима сума от 5 000 лв., която  читалището не може да осигури. 
Остава и довършването на ремонта във филиала на читалището /подмяна на дограма, подови 
настилки, осветление и измазване на стени/, за което са ни необходими  1 800 лв.             
Общо :  6 800  /Шест хиляди и осемстотин / лв. 

ПРОГНОЗНИ ДАННИ ЗА СОБСТВЕНИТЕ ПРИХОДИ В БЮДЖЕТ 2020 

1. Очаквани приходи от проекти:   

2. Очаквани приходи от управление на читалищната собственост (сгради, помещения, земи и 
др.) и/или друга допълнителна стопанска дейност:  6 700 лв. 

3. Очаквани други приходи, вкл. приходи от дарения и спонсорство: 

4. Планирани приходи от членски внос:    1250 лв. 

 Дата:   05.11.2019 г.                                          Председател на читалището: инж.  Стефан Петров  
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НЧ „ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ 1937“ – ГР. РУСЕ 

 

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 

Читалище:  Народно читалище „Георги Бенковски 1937“ 

Гр./с.:  гр. Русе 

Брой жители на населеното място:   22500 

Брой читалищни членове:   150 

СЪДЪРЖАНИЕ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА 

1. Библиотечно и информационно обслужване 
1.1. Брой на библиотечните единици във Вашия библиотечен фонд; -24431 
1.2. Прогноза за увеличаване на библиотечния фонд през 2020 г. -24545 
1.3. Брой на абонираните за 2020 г. издания;  6 
1.4. Брой планирани инициативи в библиотеката;  35 
1.5. Дейности за оптимизиране качеството на библиотечно-информационното обслужване през 
20208 г. и конкретни мерки за разширяване броя на читателските посещения.  
-Обогатяване на библиотечния фонд с книги и други  информационни източници 
  съобразени с потребностите на читателите. 
-Насърчаване четенето на читателите деца чрез организиране на събития за 
  създаване на образователни умения и  поддържане интереса към четенето. 
-Предоставяне на достъп до информация и електронни услуги. 
2. Автоматизация на библиотечно-информационното обслужване 
2.1. Наличен брой компютри и периферни устройства (принтер, скенер) и други съвременни 
информационни устройства; (да се опишат подробно) 
-Настолни компютри – 5 бр. 
-Многофункционални устройства – 2 бр. 
-Проектор с екран и стойка – 1 бр. 
2.2. Осигурен достъп до интернет;  - Да 
2.3. Наличие и употреба на специализиран софтуерен продукт за библиотечно обслужване 
(напр. Автоматизирана библиотека на PC-TM, e-Lib PRIMA или др.); 
 -e-Lib PRIMA 
 -i-Lib PRIMA 
2.4. Наличие на електронен каталог и възможност за автоматизирано търсене на информация по 
зададени от потребителя параметри; 
2.5. Онлайн обслужване на потребители (брой);    -  Да 
2.6. Дигитализация на фондове (брой дигитализирани фондови единици);  - Не 
2.7. Използване на уебсайт, Фейсбук или други електронни комуникационни канали за 
популяризиране на библиотечните услуги и обратна връзка с потребителя;  - Да 
2.8. Наличие на адаптирани библиотечни услуги за хора с намалено зрение;  -Не  
2.9. Дейности за оптимизиране и повишаване степента на автоматизация на библиотечно-
информационното обслужване през 2020 г. 
- Въвеждане на допълнителни модули. 

3. Художествени състави и други форми на любителско творчество, които читалището ще 
поддържа през 2020 г. 
1. ПФФ „Дунавски вълни“; Участници – 18; Худ. р-л Мирбан Османова 
2. ПФФ „Северняшка китка“; Участници – 16; Худ. р-л Цветанка Габровска 
3. МФГ „Северняци“; Участници – 6; Худ. р-л Цветанка Габровска 

4. Колективни и индивидуални форми на обучение 
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1. Клуб „Фолклор и традиции“ 
2. Клуб „Сръчни ръце“ 
3. Клуб „Здраве“ 
Клуб „История на моя град“ 

5. Планирани нови образователни и клубни форми през 2020 г.  
Курс по изобразително изкуство. 

6. Планирани нови форми в областта на любителското творчество през 2020 г. НЕ 

7. Музейни колекции (съществуващи и/или в проект за 2020 г.) НЕ 

8. Публични инициативи, организирани от читалището за местната общност в седалището му 
М. Януари 
1. Литературна вечер „Памет за Змей Горянин“ посветена на 115 г. от рождението 

на писателя Светозар  Димитров. 
2. Витрина „100 години от рождението на Стефан Дичев“ 
3. Поетичен следобед „Стихове за душата“,  посветен на 85 г. от рождението на 
4. Дамян Дамянов. 
5. Витрина „160 години от рождението на Антон П. Чехов”. 
М. Февруари 
1. Здравна беседа „Причини за появяване на рака и профилактика“ библиографски преглед на 

книги по темата, по случай  Световния ден за борба с рака. 
2. Четене на произведения и презентация „Цветни приказки“ по случай  100 г. от рождението 

на писателката Леда Милева. 
3. Мултимедийна презентация по случай  147г. от обесването на Васил Левски 
4. „Апостоле, ти си нужен и днес“. 
5. Витрина „210 години от рождението на Фредерик Шопен”. 
М. Март 
1. Детско утро „Честита Баба Марта“ 
2. Изложба на библиотечни материали посветени на борбата за освобождаването 
3. на България от турско робство „Възкресението на един народ“.  
4. Честване на 130 г. от рождението на Димитър Христов Чорбаджийски /Чудомир/ 
5. „Смях с Чудомир“. 
6. Беседа „Здравословно хранене“ 
7. Концерт на любителските състави. 
М. Април 
1. Четене на приказки и презентация „Разказвачът на детски мечти“ по случай 
2. 215 г. от рождението на Х. К. Андерсен.  
3. Витрина „100 години от рождението на Артър Хейли“.  
4. Литературен празник „Вечните пет приказки“, посветен на 100г. от рождението 
5. на Валери Петров. 
6. Празник „Шарен Великден в читалището“. 
7. Лекция „Вредата от тютюнопушенето и наркотиците“. 
8. Витрина „85 години от рождението на Любомир Левчев“. 
М. Май 
1. „Библиотечно приключение“- гостуване и запознаване на ученици с библиотеката и 
2. библиотечната професия. 
3. Поетична вечер по случай 24 май - Ден на българската просвета и култура. 
4. Концерт в чест на 24 май. 
5. Беседа „Как да се предпазим  от хипертония и диабет“. 
М. Юни 
1. Празник в библиотеката и читалището по случай 1 юни – четене, рисуване гледане 
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2. на анимационни филми. 
3. Витрина „120 години от рождението на Антоан Сент Екзюпери”. 
М. Юли 
 „Забавно лято в библиотеката“ –занимателни игри, компютърно рисуване,  
 запознаване с любопитни факти от природните науки, гледане на филми, четене на книги. 
1. Презентация „Пътешествие без куфар“- запознаване с чудесата на света. 
2. Изложба „Вазов-гениалност и вечност“ по случай 170 г. от рождението на писателя 
3. Витрина „115 години от рождението на Елиас Канети”. 
М. Август 
1. Витрина „130 години от рождението на Константин Константинов“ - писател и преводач. 
М. Септември 
2. Литературен следобед „Антон Дончев-майстор на магическото слово“, посветен 

на 90 г. от рождението му. 
3. Витрина „125 години от рождението на Сергей Есенин“ 
4. Беседа „Всичко за пубертета“ 
5. Урок по родолюбие „112 години независима България“ 
М. Октомври 
1. Честване „Европейката от Русчук“, посветено на 160г. от рождението на 
Екатерина Каравелова. 
2. Презентация и четене на приказки „Джани Родари-вълшебникът на словото“. 
3. Витрина  „Първи ноември - Ден на народните будители“. 
М. Ноември 
1. Литературен следобед „Йордан Йовков-учителят по житейска мъдрост“, посветен на 100г. от 

рождението на писателя. 
2. Витрина  „100 години от смъртта на Лев Толстой“. 
3. Концерт на любителските състави. 
М. Декември 
1. Час по музика с презентация „Магията на  Бетховен“ послучай 250 г. от рождението му. 
2. Празник в библиотеката „Коледни вълшебства“. 
3. Коледен концерт. 

9. Участия в общински и регионални фестивали, прегледи, събори, конкурси и др. 
1. Фестивал с. Царево „Шарено пиле“ 
2. с. Екзарх Йосиф „Ден на ябълката“ 
3. Русе „Шарено хоро“ 
4. с. Тетово „Фестивал на тиквата“   

10. Участия в национални и международни фестивали, прегледи, събори, конкурси 
1. МФФ „Златната гъдулка“ 
2. с. Неделино, общ. Златоград, „Балкански фестивал“ 
3. гр. Варна, Национален фестивал на етносите 
4. гр. Брига, Турция „Фестивал на помаците“ 

 

12. Планирани за разработване и изпълнение на нови проекти през 2020 г.  
1. Проект пред Министерство на културата: „Българските библиотеки-съвременни центрове за 
четене и информираност“ 
2. Проект по Програма „Култура“ на Община Русе 

АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ 

1. Субсидирана численост на персонала 
- субсидираната численост на персонала (щатни бройки)   - 4.5 щ. бр. 
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- поименно разписание на длъжностите, включващо длъжностно наименование, имената на 
лицата, образователна степен и квалификация. 
- Секретар - 1бр. 
- Библиотекар – 1 бр. 
- Счетоводител – 1 бр. 
- Чистачка – 0.5 бр. 
- Художествен ръководител – 0.5 бр. 
- Художествен ръководител – 0.5 бр. 

2. Планирате ли повишаване на квалификацията на работещите в читалището?  
Семинари организирани от РБ “Л. Каравелов“, Отдел „Култура“ и др. институции 
 отнасящи се до работата на библиотеките и читалищата. 

МАТЕРИАЛНА БАЗА 

1. Сградата има ли застраховка; Не 

2. Състояние на сградния фонд 
Помещенията на читалището не са ремонтирани от около 30 г. 
- Належащ е ремонт на покрива – 17000лв. 
- Боядисване на помещенията - 3000лв. 
- Смяна на дограма /16 прозореца/ - не са ремонтирани от 1967 г. - 5100лв. 

ПРОГНОЗНИ ДАННИ ЗА СОБСТВЕНИТЕ ПРИХОДИ В БЮДЖЕТ 2020 

1. Очаквани приходи от проекти:    1500 лв. 

2. Очаквани приходи от управление на читалищната собственост (сгради, помещения, земи и 
др.) и/или друга допълнителна стопанска дейност:  1200 лв. 

3. Очаквани други приходи, вкл. приходи от дарения и спонсорство:  0 

4. Планирани приходи от членски внос:   200 лв. 

Дата: 05.11.2019г.                                        Председател на читалището: Йордан Тютюнджиев 
 

НЧ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ 1945“ – ГР. РУСЕ 
 

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 

Читалище:  НЧ “Васил Левски – 1945” 

Гр./с.:  Русе 

Брой жители на населеното място: 

Брой читалищни членове:   153 

СЪДЪРЖАНИЕ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА 

1. Библиотечно и информационно обслужване 
1.1. Брой на библиотечните единици във Вашия библиотечен фонд; 25 646 бр. библиотечни 
единици; 
1.2. Прогноза за увеличаване на библиотечния фонд през 2020 г. набавяне на 50 бр. литература 
и 12 бр. DVD 
1.3. Брой на абонираните за 2020 г. издания;   4 бр. : в-к “Утро”,  в-к “Словото днес”, 
в-к ”Култура”, в-к “Минаха години”- дарение.  
1.4. Брой планирани инициативи в библиотеката; беседи – 2 бр. 
1.5. Дейности за оптимизиране качеството на библиотечно-информационното обслужване през 
2020 г. и конкретни мерки за разширяване броя на читателските посещения.: Информиране на 
читателите за новонабавената литература чрез листовки  
и устна информация за новата литература. Разговори с учителите  и директорите  на училищата 
за изискуемата учебна литература. Разнос на литература за по-възрастните читатели и хората в 
неравностойно положение. 
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2. Автоматизация на библиотечно-информационното обслужване 
2.1. Наличен брой компютри и периферни устройства (принтер, скенер) и други съвременни 
информационни устройства; (да се опишат подробно): 2 броя компютри и 
1 бр. многофункционално устройство /скенер, принтер, копир/; 
2.2. Осигурен достъп до интернет; да, Нетуоркс; 
2.3. Наличие и употреба на специализиран софтуерен продукт за библиотечно обслужване 
(напр. Автоматизирана библиотека на PC-TM, e-Lib PRIMA или др.); 
2.4. Наличие на електронен каталог и възможност за автоматизирано търсене на информация 
по зададени от потребителя параметри; електронен каталог на СофтЛиб; 
2.5. Онлайн обслужване на потребители (брой); 
2.6. Дигитализация на фондове (брой дигитализирани фондови единици); 45 бр. DVD 
2.7. Използване на уебсайт, Фейсбук или други електронни комуникационни канали за 
популяризиране на библиотечните услуги и обратна връзка с потребителя: електронна поща; 
2.8. Наличие на адаптирани библиотечни услуги за хора с намалено зрение; 
2.9. Дейности за оптимизиране и повишаване степента на автоматизация на библиотечно-
информационното обслужване през 2020 г. 

3. Художествени състави и други форми на любителско творчество, които читалището ще 
поддържа през 2020 г. 
Състав за художествено слово – художествен ръководител Тодор Кръстев – 7 участници; 

4. Колективни и индивидуални форми на обучение 
 Индивидуална работа на художествения ръководител с любителите – актьори – подготовка за 
участието им в Националните конкурси – Враца, Поморие и Варна; 

5. Планирани нови образователни и клубни форми през 2020 г.  
Детски летен литературен кръжок, Клуб „Работилница” – ръководител Евгения Недкова; 

6. Планирани нови форми в областта на любителското творчество през 2020 г. 

7. Музейни колекции (съществуващи и/или в проект за 2020 г.) 
обособен кът на изработените  предмети на изкуството от децата, участници в клубовете.  

8. Публични инициативи, организирани от читалището за местната общност в седалището му 
– 26 бр. 
 
Януари 
- 172 години от рождението на Христо Ботев – изложба с материали и литература за поета – 
революционер; 
- Изложба и битов кът за традициите на Бабинден; 
- Празнуване на Бабинден; 
Февруари 
- Посещение на Историческия музей; 
- Изложба, посветена на обесването на Апостола; 
Март 
- Изложба” На Шипка всичко е спокойно”, посветена на 142 години от Освобождението; 
- Посещение  на театрална /оперна/  постановка ”Българи от старо време”; 
Април 
- “Великденска работилница” – боядисване на яйца; 
-  Великденска изложба; 
- 144 години от Априлското въстание – изложба; 
Май 
- Беседа “Какво са допринесли братята Кирил и Методий и дали сега се гордеем с това”; 
- Изложба с портретите и оригиналния химн на Кирил и Методий „Върви, народе, възродени!”; 
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- Участие в Националния конкурс за Ботева и възрожденска поезия и проза, Враца, 2020; 
Юни 
- Изложба, посветена на Международния ден на детето – детска литература; 
- Изложба, посветена на 2-ри юни “Българийо, за тебе те умряха!”; 
- Поднасяне цветя на паметника на Свободата – градското тържество; 
Юли 
- Участие в Националния конкурс за изпълнение на Яворови творби, Яворови дни, 
Поморие,2020 – индивидуални изпълнения; 
- Беседа, “Живот и дело” на Апостола на Свободата; 
Август 
- Летни литературни кръжоци с ученици – ръководител Е. Недкова; 
Септември 
- Изложба “ Съединението прави силата” – 135 години от Съединението на Княжество България 
и Източна Румелия; 
- 112 години от Независимостта на България – поднасяне на цветя на Паметника на Свободата; 
Октомври 
- 01 октомври – Международен ден на музиката и поезията – изложба; 
Ноември 
-“Те се сляха с изгрева за България” – изложба, от ръчно изработени табла с фотоси на 
български будители и литература от български автори за народните будители; 
-“ Българските будители” – събеседване с читатели. 
Декември 
- Участие на индивидуални изпълнители в Националния конкурс за изпълнение на Вапцарова 
поезия, Варна, 2020; 
- Детска Коледна работилница – изработка на Коледна украса; 

9. Участия в общински и регионални фестивали, прегледи, събори, конкурси и др. 
- Почитане паметта на героите, отдали живота си за Свободата на България – поднасяне цветя 
на всички чествания, организирани от Община Русе – 20 февруари – Освобождението на Русе, 3 
март – Национален празник на Р България, 2-ри юни – Денят на Ботев и загиналите за свободата 
на България; 06 септември – Съединението на Княжество България с Източна Румелия, 22 
септември – Ден на Независимостта;   

10. Участия в национални и международни фестивали, прегледи, събори, конкурси 
- Участие в Националния конкурс за изпълнение на Ботева и възрожденска поезия и проза, 
Враца 2020; 
- Участие в Националния конкурс за изпълнение на Яворови творби, Поморие 2020; 
- Участие в Националния конкурс за изпълнение на Вапцарова поезия, Варна, 2020; 

11. Проекти, чиято реализация продължава и през 2020 г. 

12. Планирани за разработване и изпълнение на нови проекти през 2020 г. – не  
 

АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ 

1. Субсидирана численост на персонала 
- Субсидираната численост на персонала (щатни бройки) – 4.5 щ. бр. 
- Поименно разписание на длъжностите: 
Е. Недкова – „Библиограф-информатор” – професионално икономическо образование  
Кристина Каменова – секретар; магистър по икономика,  
Тодор Кръстев – художествен ръководител; висше;  

2. Планирате ли повишаване на квалификацията на работещите в читалището?   
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МАТЕРИАЛНА БАЗА 

1. Сградата има ли застраховка; не; 

2. Състояние на сградния фонд 
Сградата на читалището се нуждае от външно изкърпване и боядисване, нова ПВЦ дограма, 
поради вандалски прояви и от камери за наблюдение; 

ПРОГНОЗНИ ДАННИ ЗА СОБСТВЕНИТЕ ПРИХОДИ В БЮДЖЕТ 2020 

1. Очаквани приходи от проекти: 0 

2. Очаквани приходи от управление на читалищната собственост (сгради, помещения, земи и 
др.) и/или друга допълнителна стопанска дейност: читалището не разполага с помещения за 
отдаване под наем и земеделски земи; 

3. Очаквани други приходи, вкл. приходи от дарения и спонсорство: 0 

4. Планирани приходи от членски внос: 240.00 

Дата: 05.11.2019 г.                                                               Председател на читалището: Тодор Кръстев                                                           

 

НЧ „АНЖЕЛА ЧАКЪРЯН 2008“ – ГР. РУСЕ 
 

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 

Читалище: НЧ „Анжела Чакърян 2008” 

Гр./с.: гр. Русе 

Брой жители на населеното място: 600 

Брой читалищни членове: 154 

СЪДЪРЖАНИЕ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА 

1. Библиотечно и информационно обслужване 
1.1. Брой на библиотечните единици във Вашия библиотечен фонд; 6271 
1.2. Прогноза за увеличаване на библиотечния фонд през 2020 г.- 6500 
1.3. Брой на абонираните за 2020 г. издания; 6 
1.4. Брой планирани инициативи в библиотеката; 12 
1.5. Дейности за оптимизиране качеството на библиотечно-информационното обслужване през 
20208 г. и конкретни мерки за разширяване броя на читателските посещения.  
Обогатяване на библиотечния фонд с все по-актуална и съвременна ученическа литература. 
Най-търсените и предпочитани съвременни автори на художествена литература да са винаги 
налични за потребителите на библиотеката. Да откликваме адекватно на ученици и студенти 
при подготовката им за презентации и доклади. 
2. Автоматизация на библиотечно-информационното обслужване 
2.1. Наличен брой компютри и периферни устройства (принтер, скенер) и други съвременни 
информационни устройства; (да се опишат подробно) 
    Наличен 1бр.компютър-втора употреба, 1бр. преносим компютър и 1бр. мултифункционално 
устройство. 
2.2. Осигурен достъп до интернет; -да 
2.3. Наличие и употреба на специализиран софтуерен продукт за библиотечно обслужване 
(напр. Автоматизирана библиотека на PC-TM, e-Lib PRIMA или др.); - не 
2.4. Наличие на електронен каталог и възможност за автоматизирано търсене на информация 
по зададени от потребителя параметри; -не 
2.5. Онлайн обслужване на потребители (брой);  - не 
2.6. Дигитализация на фондове (брой дигитализирани фондови единици); -не 
2.7. Използване на уебсайт, Фейсбук или други електронни комуникационни канали за 
популяризиране на библиотечните услуги и обратна връзка с потребителя; - да 
2.8. Наличие на адаптирани библиотечни услуги за хора с намалено зрение; -не 
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2.9. Дейности за оптимизиране и повишаване степента на автоматизация на библиотечно-
информационното обслужване през 2020 г. - Заменяне на стар компютър с  нов такъв. 

3. Художествени състави и други форми на любителско творчество, които читалището ще 
поддържа през 2020 г. 
1. Танцова формация към Арменско физкултурно дружество -8 бр. – художествен ръководител 
Вартануш Хачикян. 
2. Вокално-инструментален състав „Аракс” – 6 бр. – ръководител – Манук Манукян 

4. Колективни и индивидуални форми на обучение 
1. Курс по арменски език – колективен 
2. Клуб „Аз говоря арменски” – за най-малките - колективен 

5. Планирани нови образователни и клубни форми през 2020 г.  - не 

6. Планирани нови форми в областта на любителското творчество през 2020 г.- не 

7. Музейни колекции (съществуващи и/или в проект за 2020 г.) 
Музейна колекция, в която се показва мащабната културно-просветна дейност на читалището в 
миналото – театрален състав, инструментален състав, хор и танцов състав. 
Тенденцията е тази музейна сбирка да се разнообрази с още повече експонати, доказващи 
активния културен живот на общността ни. 

8. Публични инициативи, организирани от читалището за местната общност в седалището му 
М. Януари 

1. Отбелязване на Бабинден и  Денят на родилната помощ с кратка беседа и пресъздаване 
на народните  обичаи. – съвместно с Дамски клуб при НЧ „Ангел Кънчев-1901” 

2. Тематична вечер от Рубриката „10-те най-известни жени-арменки” – Анита Гаракотян – 
първата жена-океанограф на Франция -1899-1997г. 

М. Февруари 
3. Хрант Динк – 13 години по-късно справедлива присъда на убиеца за убийството на 

главния редактор на в-к „Агос” 
4. Отбелязване на Международния ден на майчиния език с лектория и стихове на арменски 

език. 
5. Пълководеца Вартан Мамигонян – героичната битка на Аварийското поле. 
6. Заговезни –„Задължително с маски на нашето детско шоу” - веселие и танци съвместно с 

Танцова формация при Арменска скаутска организация. 
М. Март 

7. Осмомартенска сбирка в  партньорство с дамите от клуб при НЧ ”Ангел Кънчев-1901” с 
много шеги и закачки. 

8. Тематична вечер от Рубриката „10-те най-известни жени- арменки” – Зарухи Кавалджиян 
– 1877 – 1969г. – първата жена-лекар в Турция. 

9. Отбелязване празника на мама – литературна програма от участниците в клуб ”Аз говоря 
арменски” и Танцов състав при Арменска скаутска организация. 

10. Първа пролет и поздравителен адрес към мама с собственоръчно изработени картички 
от децата на клуб „Аз говора арменски” 

М. Април 
11. Традиционна среща с учениците от началния курс при ОУ „Ангел Кънчев” по повод 

Международния ден на книгата. 
12. Среща на участниците от клуб ”Аз говоря арменски” с героите от арменски приказки 
13. Изготвяне на табло с илюстрации от откъси от разгледаните приказки на участниците в 

Международния ден на книгата. 
14. Отбелязване 105 годишнината от Геноцида над арменския народ – митинг и рецитал с 

участието на членовете на Курса по арменски език и на клуб ”Аз говоря арменски” 
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М. Май 
15. Великденски празници – изработване и подреждане на великденски писани яйца и 

изкушения. 
16. Тематична вечер – Рубриката „10-те най-известни жени-арменки” – Гаяне Агабекян 1918-

1920- в този период е първата жена-консул в света в Япония. 
17. Тематична вечер посветена на „Деня на републиката-28.05.1928г.” и делото на капитан 

Антраник Нъждех. 
18. Отбелязване на Деня на Св. Св. Кирил и Методий в Клуб „Аз говоря арменски” 

М. Юни 
19. 1-ви юни Денят на детето – поздравителен концерт на Танцова формация за участниците 

от клуб „Аз говоря арменски” 
20. Тематична вечер посветена на големия композитор Арам Хачатурян. 
21. Закриване на учебната година на курса по арменски език и клуб „Аз говоря арменски” с 

весела забава с песни и танци от Танцов състав при Арменска скаутска организация. 
М. Юли 

22. Тематична вечер – Гохар Варданян – известен съветски таен шпионин и разузнавач – 
1926 г. 

23. Празник на водата и розата – туристическа разходка и забавни игри 
24. Тематична вечер – представяна на книгата „Световете на Яворов” през погледа на 

литературоведа и писател Катя Зографова. 
М. Септември 

25. Тематична вечер – Запознаване с поезията и музиката на пътуващия музикант и поет Саят 
Нова. 

26. Откриване на Курса по арменски език 
М. Октомври 

27. Тематична вечер – Рубриката „10-те най-известни жени-арменки”- Сърпухи Елиас – 
първата жена – председател на Върховен съд – в Нова Зеландия. 

28. Посещение на Куклен театър и откриване на новата учебна година на клуб „Аз говоря 
арменски” 

29. Любими приказни герои – запознаване на най-малките ни членове с герои от приказките 
на Елин Пелин в Националната седмица на четенето. 

М. Ноември 
30. Отбелязване на Деня на будителите  – „Езикът, който ни събира и разделя” 
31. Тематична вечер – Първият арменски издател и създател на арменското печатарство – 

Хагоп Мехапарт. 
32. Гомидас – геният на арменската музика. 

М. Декември 
33. Тематична вечер – Забел Есаян - арменски романист, преводач и професор по литература 

от рубриката „10-те най-известни жени-арменки”. 
34. Подпомагане по повод Коледа социално слаби и болни членове на общността. 
35.  Коледно парти на дамите от читалището и Дамски клуб при НЧ „Ангел Кънчев-1901” 
36. Посрещане на Дядо Коледа със собственоръчно изработена украса от участниците в клуб 

„Аз говоря арменски” 

9. Участия в общински и регионални фестивали, прегледи, събори, конкурси и др. 
1. Русенски карнавал 
2. Фестивал „Етно ритми без граници” 
3. Благотворителни концерти в Русе и страната 
4. Рок фест – Русе 
5. Благотворителен коледен концерт 
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6. Коледен концерт на фондация „Етническа хармония” 

10. Участия в национални и международни фестивали, прегледи, събори, конкурси 
1. Международен фолклорен младежки танцов фестивал „Северина” 
2. В един национален фестивал на етносите 
3. Международен фестивал „Здравей, Армения”- гр. Пловдив 

11. Проекти, чиято реализация продължава и през 2020 г.  не 

12. Планирани за разработване и изпълнение на нови проекти през 2020 г.  
Да – към Министерството на културата 

АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ 

1. Субсидирана численост на персонала   
- субсидираната численост на персонала (щатни бройки) – 1.50 щ. бр. 
- поименно разписание на длъжностите, включващо длъжностно наименование, имената на 
лицата, образователна степен и квалификация. 
   Флора Ахарон Артюнян – секретар - средно 

2. Планирате ли повишаване на квалификацията на работещите в читалището?  
Да –участие във всички видове семинари за усъвършенстване и изучаване на нови практики в 
работата в читалищните форми. 

МАТЕРИАЛНА БАЗА 

1. Сградата има ли застраховка; 

2. Състояние на сградния фонд 
Масивна сграда на повече от 100 години с необходимост от подмяна на дограми. 

ПРОГНОЗНИ ДАННИ ЗА СОБСТВЕНИТЕ ПРИХОДИ В БЮДЖЕТ 2020 

1. Очаквани приходи от проекти: 2000 

2. Очаквани приходи от управление на читалищната собственост (сгради, помещения, земи и 
др.) и/или друга допълнителна стопанска дейност:0 

3. Очаквани други приходи, вкл. приходи от дарения и спонсорство: 0 

4. Планирани приходи от членски внос: 250 лв. 

Дата: 04.11.2019 г.                                                             Председател на читалището: Анник  Дахлиян   
 

НЧ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 2009“ – ГР. РУСЕ 
 

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 

Читалище: НЧ „Гоце Делчев 2009” 

Гр./с.: Русе 

Брой жители на населеното място: 149000 

Брой читалищни членове: 200 

СЪДЪРЖАНИЕ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА 

1. Библиотечно и информационно обслужване 
1.1. Брой на библиотечните единици във Вашия библиотечен фонд: 2350 
1.2. Прогноза за увеличаване на библиотечния фонд през 2020 г.: 50 тома дарение и закупуване 
на нови книги 
1.3. Брой на абонираните за 2020 г. издания: 1 абонамент, ,,Читалищен вестник” 
1.4. Брой планирани инициативи в библиотеката: 2 изяви, литературно четене и покана към 
известни  български автори 
1.5. Дейности за оптимизиране качеството на библиотечно-информационното обслужване през 
2020 г. и конкретни мерки за разширяване броя на читателските посещения: Привличане на 
учащи чрез библиотеката на читалището. 
2. Автоматизация на библиотечно-информационното обслужване 
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2.1. Наличен брой компютри и периферни устройства (принтер, скенер) и други съвременни 
информационни устройства; 1 стационарен компютър, един лаптоп, 1 принтер; 
2.2. Осигурен достъп до интернет: ДА 
2.3. Наличие и употреба на специализиран софтуерен продукт за библиотечно обслужване 
(напр. Автоматизирана библиотека на PC-TM, e-Lib PRIMA или др.): ДА 
2.4. Наличие на електронен каталог и възможност за автоматизирано търсене на информация 
по зададени от потребителя параметри: НЕ 
2.5. Онлайн обслужване на потребители (брой): НЕ 
2.6. Дигитализация на фондове (брой дигитализирани фондови единици); НЕ 
2.7. Използване на уебсайт, Фейсбук или други електронни комуникационни канали за 
популяризиране на библиотечните услуги и обратна връзка с потребителя: Фейсбук страница на 
читалището 
2.8. Наличие на адаптирани библиотечни услуги за хора с намалено зрение: НЕ 
2.9. Дейности за оптимизиране и повишаване степента на автоматизация на библиотечно-
информационното обслужване през 2020 г.: Електронен регистър на библиотечния фонд 

3. Художествени състави и други форми на любителско творчество, които читалището ще 
поддържа през 2020 г. 
3.1 Група за обработен фолклор „Гоце Делчев” Русе;  
3.2 Танцова група към Ансамбъл „Гоце Делчев“; 
3.3 Ателие за автентични или стилизирани народни носии; 
3.4 ФГ „4ЕТНО“; 
4.5 Трио „Идепея“; 

4. Колективни и индивидуални форми на обучение 
4.1 Дискусионен клуб ,,Българска история”;  
4.2. Група за проучване на фолклора;  
4.3. Фотографска група; 
4.4. Група за проучване на миналото на Русе – „Русезнайко“; 
4.5. Ателие за работа с архивни документи. 

5. Планирани нови образователни и клубни форми през 2020 г. НЕ 

6. Планирани нови форми в областта на любителското творчество през 2020 г. 

7. Музейни колекции (съществуващи и/или в проект за 2020 г.) НЕ 

8. Публични инициативи, организирани от читалището за местната общност в седалището му 
8.1 Група за обработен фолклор „Гоце Делчев” и вокална група „Беломорие“ към читалището  
ще организират за русенци  концерт през пролетта и есента на 2012 г.;  
8.2 Състезание по ,,Русезнание”(съвместно с Регионалният исторически музей) през месец 
април или май 2020 г.; 
8.3. Фотоизложба с творби на участници към фотографската група; 
8.4. Представяне на защитени дисертационни трудове на членове на читалището.  

9. Участия в общински и регионални фестивали, прегледи, събори, конкурси и др. 
Група за обработен фолклор ,,Гоце Делчев”, вокална група „Беломорие“ към НЧ ,,Гоце Делчев 
2009” гр. Русе планират да участва в международния конкурс в гр. Борово през 2020 г., както и 
вероятно участие във фестивала ,,Златната гъдулка” Русе. Предвиждаме и участие във фестивала 
,,Ценово пее и танцува” през 2020 г. Участие във фолклорния фестивал в село Николово. Участие 
във фестивала ,,Жива вода” село Каран Върбовка. 

10. Участия в национални и международни фестивали, прегледи, събори, конкурси 
Съставите към НЧ ,,Гоце Делчев 2009” гр. Русе ще участват в международния конкурс в гр. 
Борово през 2020 г. 

11. Проекти, чиято реализация продължава и през 2020 г. 
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НЕ 

12. Планирани за разработване и изпълнение на нови проекти през 2020 г.  
НЕ  

АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ 

1. Субсидирана численост на персонала 
- субсидираната численост на персонала (щатни бройки): 1 (една); 
- поименно разписание на длъжностите, включващо длъжностно наименование, имената на 
лицата, образователна степен и квалификация: към НЧ ,,Гоце Делчев 2009” гр. Русе имаме 
щатна бройка за библиотекар, длъжността се изпълнява от служител (Пресиян Петров 
Костадинов) с висше образование (магистър) със специалност ,,Исторически извори, документи 
и архиви” 

2. Планирате ли повишаване на квалификацията на работещите в читалището? НЕ 

МАТЕРИАЛНА БАЗА 

1. Сградата има ли застраховка; НЕ 

2. Състояние на сградния фонд 
Читалището не притежава собствена сграда. 

ПРОГНОЗНИ ДАННИ ЗА СОБСТВЕНИТЕ ПРИХОДИ В БЮДЖЕТ 2020 

1. Очаквани приходи от проекти: НЕ 

2. Очаквани приходи от управление на читалищната собственост (сгради, помещения, земи и 
др.) и/или друга допълнителна стопанска дейност: НЕ 

3. Очаквани други приходи, вкл. приходи от дарения и спонсорство: 250 лв. 

4. Планирани приходи от членски внос: 500 лв. 

 Дата: 11.11.2019 г.                                              Председател на читалището:                                     

 

НЧ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ 1924“ – КВ. СРЕДНА КУЛА 
 

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 

Читалище: НЧ ,,Св. Св. Кирил и Методий 1924“ 

Гр./с. гр. Русе, кв. Средна кула   

Брой жители на населеното място: 3800 

Брой читалищни членове: 151 

СЪДЪРЖАНИЕ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА 

1. Библиотечно и информационно обслужване 
1.1. Брой на библиотечните единици във Вашия библиотечен фонд;- 19980 
1.2. Прогноза за увеличаване на библиотечния фонд през 2020 г. 
1.3. Брой на абонираните за 2020 г. издания;- 4 бр. 
1.4. Брой планирани инициативи в библиотеката; - 15 бр. 
1.5. Дейности за оптимизиране качеството на библиотечно-информационното обслужване през 
20208 г. и конкретни мерки за разширяване броя на читателските посещения. 
2. Автоматизация на библиотечно-информационното обслужване 
2.1. Наличен брой компютри и периферни устройства (принтер, скенер) и други съвременни 
информационни устройства; (да се опишат подробно) 
Компютри – 3 броя 
Принтери – 3 броя 
Скенери – 2 броя 
2.2. Осигурен достъп до интернет – в библиотека и читалище 
2.3. Наличие и употреба на специализиран софтуерен продукт за библиотечно обслужване 
(напр. Автоматизирана библиотека на PC-TM, e-Lib PRIMA или др.); няма 
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2.4. Наличие на електронен каталог и възможност за автоматизирано търсене на информация 
по зададени от потребителя параметри; няма 
2.5. Онлайн обслужване на потребители (брой); 
2.6. Дигитализация на фондове (брой дигитализирани фондови единици); 
2.7. Използване на уебсайт, Фейсбук или други електронни комуникационни канали за 
популяризиране на библиотечните услуги и обратна връзка с потребителя; 
2.8. Наличие на адаптирани библиотечни услуги за хора с намалено зрение;-не 
2.9. Дейности за оптимизиране и повишаване степента на автоматизация на библиотечно-
информационното обслужване през 2020 г. няма 

3. Художествени състави и други форми на любителско творчество, които читалището ще 
поддържа през 2020 г. 
1. Група за обичаи – 12 уч., Елена Виденова 
2. Коледарска група – 10 уч., Славчо Славов 
3. Женска певческа група – 10 уч., Иванка Петрова 
4. Клуб за народни танци – 20 уч., Диляна Асланян 

4. Колективни и индивидуални форми на обучение 
Кръжок по художествено слово, Елена Виденова 
Курс по английски език, преподавател Емил Енчев 

5. Планирани нови образователни и клубни форми през 2020 г. -няма 

6. Планирани нови форми в областта на любителското творчество през 2020 г.-няма 

7. Музейни колекции (съществуващи и/или в проект за 2020 г.) няма 

8. Публични инициативи, организирани от читалището за местната общност в седалището му 
Януари  

1. Бабин ден  
Февруари  

2. Традициите в лозарството  
Март  

3. За мартеницата, съвместно със старчески дом ,,Милосърдие“ 
4. Осмомартенска седянка със жените от читалищните състави 

Април  
5. Ден на хумора 

Май  
6. Патронен празник на читалището 

Юни  
7. Празник на децата от квартала 

Септември  
8. Ден на Съединението – програма пред паметника   

Октомври 
9. Ден на плодородието 

Ноември  
10. Ден на будителите  

Декември  
11. Коледуване  

9. Участия в общински и регионални фестивали, прегледи, събори, конкурси и др. 
1. Участие във фестивала ,,Златната гъдулка“ - всички състави, 32 уч. 
2. Участие в събора с. Царевец – 32 уч. 
3. Коледуване пред община Русе – 12 уч.  

10. Участия в национални и международни фестивали, прегледи, събори, конкурси 
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11. Проекти, чиято реализация продължава и през 2020 г. 

12. Планирани за разработване и изпълнение на нови проекти през 2020 г.   

АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ 

1. Субсидирана численост на персонала 
- субсидираната численост на персонала (щатни бройки) 4 щ. бр. 
- поименно разписание на длъжностите, включващо длъжностно наименование, имената на 
лицата, образователна степен и квалификация. 
1. Юлиян Киселов – секретар, средно 
2. Елена Виденова – организатор читалищна дейност – средно специално 
3. Димка Стоимирова – библиотекар – средно 
4. Пенка Кърчева – хигиенист – средно  

2. Планирате ли повишаване на квалификацията на работещите в читалището?   

МАТЕРИАЛНА БАЗА 

1. Сградата има ли застраховка; 

2. Състояние на сградния фонд 

ПРОГНОЗНИ ДАННИ ЗА СОБСТВЕНИТЕ ПРИХОДИ В БЮДЖЕТ 2020 

1. Очаквани приходи от проекти: 

2. Очаквани приходи от управление на читалищната собственост (сгради, помещения, земи и 
др.) и/или друга допълнителна стопанска дейност:- 1200 лв. 

3. Очаквани други приходи, вкл. приходи от дарения и спонсорство:- 500лв. 

4. Планирани приходи от членски внос: 300лв. 

 Дата:  11.11.2019                                                       Председател на читалището:  Ивелина Гайрева 

 

НЧ „ПРОСВЕТА 1915“ – КВ. ДОЛАПИТЕ 
 

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 

Читалище: НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ПРОСВЕТА 1915” 

Гр./с.: гр. Русе, кв. Долапите 

Брой жители на населеното място: 1630 

Брой читалищни членове: 157 

СЪДЪРЖАНИЕ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА 

1. Библиотечно и информационно обслужване 
1.1. Брой на библиотечните единици във Вашия библиотечен фонд; 10850 
1.2. Прогноза за увеличаване на библиотечния фонд през 2020 г., 100 б. ед. 
1.3. Брой на абонираните за 2020 г. издания; 8 
1.4. Брой планирани инициативи в библиотеката; 8 
1.5. Дейности за оптимизиране качеството на библиотечно-информационното обслужване 
през 2020 г. и конкретни мерки за разширяване броя на читателските посещения.  
- Предоставяне на информация за нови заглавия на книги 
- Въвеждане на електронна картотека 
- Представяне на нови книги и привличане на читатели 
- Творчески срещи 
- Обсъждане на книги 
2. Автоматизация на библиотечно-информационното обслужване 
2.1. Наличен брой компютри и периферни устройства (принтер, скенер) и други съвременни 
информационни устройства;   
-1 бр. компютър 
- 1 бр. мултифункционално устройство (принтер, копир и скенер) 
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2.2. Осигурен достъп до интернет; - Да 
2.3. Наличие и употреба на специализиран софтуерен продукт за библиотечно обслужване 
(напр. Автоматизирана библиотека на PC-TM, e-Lib PRIMA или др.); -Не 
2.4. Наличие на електронен каталог и възможност за автоматизирано търсене на информация 
по зададени от потребителя параметри; -Не 
2.5. Онлайн обслужване на потребители (брой); - Не 
2.6. Дигитализация на фондове (брой дигитализирани фондови единици); - Не 
2.7. Използване на уебсайт, Фейсбук или други електронни комуникационни канали за 
популяризиране на библиотечните услуги и обратна връзка с потребителя; - Не 
2.8. Наличие на адаптирани библиотечни услуги за хора с намалено зрение; - Не 
2.9. Дейности за оптимизиране и повишаване степента на автоматизация на библиотечно-
информационното обслужване през 2020 г. - Не 

3. Художествени състави и други форми на любителско творчество, които читалището ще 
поддържа през 2020 г. 
3.1. Група за изворен фолклор, ръководител: Снежана Атанасова,28 участници  
3.2. Женска фолклорна група, ръководител : Мария Маринова,14 участн. 
3.3. Мъжка певческа група за народно пеене, р-л.:  Савчо Савчев, 10 участн. 
3.4. Коледарска група – обреден фолклор, р-л:  Савчо Савчев, 12 участ. 
3.5. Детска фолклорна група „Лазарки”, р-ли:  Сн. Атанасова и М. Петкова, 22 участн. 
4. Колективни и индивидуални форми на обучение 
4.1. Клуб за народни танци, ръководител : Кристина Генчева,14 участн. 
4.2. Клуб „Краезнание’, р-л Снежана Атанасова, 10 участн. 
4.3. Клуб „Приятели на книгата”,  р-л, Снежана Атанасова,  12 участн. 
4.4. Школа „Приложни изкуства”, р-л, Снежана Атанасова,  10 участн. 
4.5. Клуб „Забавно лятно междучасие” – р-л: Снежана Атанасова, 18- 20 участн. 
5. Планирани нови образователни форми през 2020 г.  
5.1. Клуб „Родолюбие” 

6. Планирани нови форми на любителското творчество през 2020 г. 
6.1. Ателие „ Ръчни плетива” 

7. Музейни колекции (съществуващи и/или в проект за 2020 г.) Не 

8. Публични инициативи, организирани от читалището за местната общност в седалището му 
Януари: 
1. Ивановден – обичай: „Къпане на Царя на коледарите” 
2. Ден на родилната помощ – Бабинден –обичай с Групата за изворен фолклор 
Февруари: 
3. Ден на лозаря Трифон Зарезан – обреден обичай с ГИФ 
4. Сирни Заговезни – обичай „Маскинден” с ГИФ 
Март: 
5. Работилничка за мартеници: 
- изработване  на мартеници от деца и възрастни; 
- изложба на мартеници; 
6. Празнично детско утро с Баба Марта 
7. Тържество за 3-ти март и поднасяне на венци и цветя пред Паметника в двора на църквата в кв. 
Долапите на загинали във войните местни жители. 
8. Поетичен  рецитал за Международния ден на жената 8-ми март. 
9. Празнично посрещане на Първа пролет: 
Конкурси за: 
-„Мис и Мистър Пролет”  - с дизайн и оформление на облекло, украси, декори от децата 
- Изразително и артистично изпълнение на стихотворение, разказ, скеч 
Април 
10. 1-ви април – Детско утро с Първоаприлски шеги, закачки и надлъгване 
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11. Обичай „ Лазаруване” с детска фолклорна група 
12. Пъстра работилничка : Боядисване на яйца с естествени материали по технология на по-възрастните   
13. Великденска изложба на боядисани яйца, на кулинарни ястия и украси. 
14. Празничен Великденски концерт. 
Май 
15. Ден на Европа  
- Празнична програма и викторина „ Какво знаем за ЕС” 
- 16. 24-ти май  
- Литературно четене; 
- Конкурси:  Краснопис;  Правопис; Рисунки 
17. Празничен концерт 
Юни 
18. 1-ви юни - Забавно детско парти с игри и състезания. 
19. 2-ри юни - Литературна беседа  за Деня на Ботев и загиналите за свободата на България. 
Октомври 
20. Международен ден на възрастните хора – тържество. 
Ноември 
21. 1-ви ноември – Ден на народните будители 
– тържествено шествие с ученици от ОУ „Хр. Смирненски”, кв. Долапите;  
- театрално представление 
22. 21-ви ноември – Ден на християнското семейство и Празник на населеното място – концерт 
Декември 
23. Обичай „Коледуване” – Мъжка певческа група „Коледари” 
24. Коледно-новогодишен концерт. 

9. Участия в общински и регионални фестивали, прегледи, събори, конкурси и др. 
1. Фолклорен фестивал „Златната гъдулка”, гр. Русе, общ. Русе 
2. Фолклорен фестивал „Златната липа”, с. Николово, общ. Русе 
3. Русенски карнавал – гр. Русе, общ. Русе 

10. Участия в национални и международни фестивали, прегледи, събори, конкурси 
1. Национален Фолклорен фестивал на читалищата – гр. Бяла, общ. Варна 

2. Фолклорен фестивал „От Дунав до Балкана” – гр. Борово 

3. НФФ – гр. Свищов 
4. Кулинарно-фолклорен фестивал – с. Сребърна, общ. Силистра 
5. НФФ – гр. В. Търново 

11. Проекти, чиято реализация продължава и през 2020 г. 

12. Планирани за разработване през 2020 г. нови проекти  

АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ 

1. Субсидирана численост на персонала   
- субсидираната численост на персонала (щатни бройки) 1 бр. 
- поименно разписание на длъжностите, включващо длъжностно наименование, имената на 
лицата, образователна степен и квалификация. 
Снежана Цветанова Атанасова – библиотекар-секретар; висше бакалавър; Предучилищна и 
начална педагогика; Библиотечна квалификация 

2. Планирате ли повишаване на квалификацията на работещите в читалището? Не 

МАТЕРИАЛНА БАЗА 

1. Сградата има ли застраховка; 

2. Състояние на сградния фонд 
Предоставени 2 бр. помещения за библиотека в сградата на Кметство Долапите с обща площ 
52 кв. м ; съгл. Акт N 622 от 21.06.1966 г., с издадено Удостоверение за въвеждане на 
общинската сграда в експлоатация N 261/17.02.2003 г. 
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ПРОГНОЗНИ ДАННИ ЗА СОБСТВЕНИТЕ ПРИХОДИ В БЮДЖЕТ 2020 

1. Очаквани приходи от проекти: 

3. Очаквани приходи от управление на читалищната собственост (сгради, помещения, земя и 
др.) и/или друга допълнителна стопанска дейност: рента земеделска земя – 800 лв. 

4. Очаквани други приходи, вкл. приходи от дарения и спонсорство: 
- спонсорство и дарения – 200 лв. 

5. Планирани приходи от членски внос - 200 лв. 

 Дата:   10.11.2019 г.                                                       Председател на читалището: Даринка Русева 

 

НЧ „ПРОСВЕТА 1928“ – ГР. МАРТЕН 
 

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 

Читалище: НЧ „ПРОСВЕТА 1928” 

Гр./с.: гр. МАРТЕН 

Брой жители на населеното място: 3900 

Брой читалищни членове: 150 

СЪДЪРЖАНИЕ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА 

1. Библиотечно и информационно обслужване 
Моля опишете както следва: 
1.1. Брой на библиотечните единици във Вашия библиотечен фонд; - 10607 б. ед. 
1.2. Прогноза за увеличаване на библиотечния фонд през 2020 г. -  10857 б. ед. 
1.3. Брой на абонираните за 2020 г. издания; - 3 
1.4. Брой планирани инициативи в библиотеката; - 25 
1.5. Дейности за оптимизиране качеството на библиотечно-информационното обслужване през 
2020 г. и конкретни мерки за разширяване броя на читателските посещения. 
- превръщане на библиотеката в още по-полезен партньор и ефективен участник в процесите на 
информационното осигуряване на населението; 
- обогатяване на библиотечния фонд; 
- предоставяне на справочна дейност; 
- провеждане на срещи с деца от подготвителната група на детската градина и основното училище 
на различни теми с образователна цел; 
- прилагане на добри практики за участие в проекти; 
-пълноценно използване на възможностите, предоставени от Фондация „Глоб@лни библиотеки 
- България” - обучения на граждани в компютърна грамотност, образователни инициативи в 
партньорство с местното училище; 
-ползване на програми на министерството на културата за читалищата и всички възможни 
източници за финансиране на библиотечната дейност; 
- организиране на забавни игри, обучения  и събития в интернет центъра и библиотеката  на 
читалището; 
-срещи с изявени творци, литературни четения в библиотеката и местните учебни заведения; 
- онлайн достъп до периодични издания и е-книги; 
- съдействане за изготвяне на документи за работа, търсене на работа онлайн и др.; 
- организиране на  инициативи  с доброволци с цел привличане на още такива. 
2. Автоматизация на библиотечно-информационното обслужване 
Моля опишете както следва: 
2.1. Наличен брой компютри и периферни устройства (принтер, скенер) и други съвременни 
информационни устройства  - 7 компютъра, 1 лаптоп, 1 мултифункционално устройство, 
мултимедия, принтер /цветен/, 1 принтер /черно-бял/; 
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2.2. Осигурен достъп до интернет; - да 
2.3. Наличие и употреба на специализиран софтуерен продукт за библиотечно обслужване 
(напр. Автоматизирана библиотека на PC-TM, e-Lib PRIMA или др.) - не 
2.4. Наличие на електронен каталог и възможност за автоматизирано търсене на информация 
по зададени от потребителя параметри; - не  
2.5. Онлайн обслужване на потребители (брой); - не 
2.6. Дигитализация на фондове (брой дигитализирани фондови единици); - не  
2.7. Използване на уебсайт, Фейсбук или други електронни комуникационни канали за 
популяризиране на библиотечните услуги и обратна връзка с потребителя; - да 
2.8. Наличие на адаптирани библиотечни услуги за хора с намалено зрение; - не  
2.9. Дейности за оптимизиране и повишаване степента на автоматизация на библиотечно-
информационното обслужване през 2020 г. - закупуване  на специализиран софтуерен продукт 
за библиотечно обслужване 

3. Художествени състави и други форми на любителско творчество, които читалището ще 
поддържа през 2020 г. 
-  ТС „Мартенски пъзел” с ръководител Мариана Ганчева – 40 участника / в представителна и 
подготвителна група/; 
- Танцова формация „ Плетеница” с ръководител Мариана Ганчева – 15 участника; 
- Лазарска група с ръководител Мариана Ганчева – 20 участника; 
- Група за изворен фолклор – ръководител Мариана Ганчева – 15 участника; 
- Фолклорна певческа група „Здравец” – ръководител Тодор Георгиев – 15 участника 

4. Колективни и индивидуални форми на обучение 
- Клуб „Млад родолюбец” 
- Клуб „Ние можем заедно” 

5. Планирани нови образователни и клубни форми през 2020 г.  
- Клуб по приложни изкуства 

6. Планирани нови форми в областта на любителското творчество през 2020 г. 
- Детска певческа фолклорна група  

7. Музейни колекции (съществуващи и/или в проект за 2020 г.) няма 

8. Публични инициативи, организирани от читалището за местната общност в седалището  
 

Януари 
Отбелязване международния ден на думата „Благодаря” – беседа – 10.01. 

Отбелязване на Бабинден /ден на родилната помощ/ - читалището организатор и изпълнител 
на празника– 21.01. 

Февруари 

Трифон Зарезан – съвместна инициатива на читалище и Клуб на пенсионера; - 14.02. 

Дискусия на тема „Безопасен интернет”  

Базар на мартеницата – организатори и изпълнители – клубовете към читалището – 20.02 

 
Март 

„Дарявам… за здраве” – кампания за даряване на мартеници – организатори и изпълнители 
– клубовете към читалището; - 01.03. 

Ден на самодееца – творческа среща на читалищните самодейни форми – 1.03. 

„Ден за прошка” – Сирни Заговезни – 01.03.  

3-ти март – празнична витрина и поднасяне на цветя пред паметниците в града – изпълнител 
Клуб „Млад родолюбец”  

Световен ден на водата – беседа 

„Мартенски дни на четенето” – съвместна инициатива на читалище и училище 

Април 
 

1-ви април – Ден на хумора и шегата – среща на поколенията /клуб на пенсионера и детските 
форми към читалището/;  

Седмица на българските традиции и фолклор – работа на клубовете при читалището – 13 – 
16.04. 

Международен ден на здравето – съвместна инициатива с Дружество на БЧК – Мартен и 
БМЧК - Русе 
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Изложба, посветена на Денят на Земята 

„Срещнали са два буенца…” – Лазаровден и Цветница – 11 – 12.04. – лазаруване по домовете 

Великден – изложба на писани яйца и символи на празника съпътствани от празнична 
програма  

Май 
 

06.05. – Празничен събор на гр. Мартен – музикална програма; 

„Поглед към света” – дни на отворени врати в библиотеката – приемане на първокласниците 
за читатели; - 11 – 15.05. 

„Магията на народния танц” – открит урок в детски танцов състав 

Празници на българската писменост и култура – 20-25.05.- тематични витрини и празничен 
концерт със съдействието на местното училище 

 Литературна среща на тема „Българска духовност” 

Юни 
 

01.06- Международен ден на детето – игри и забавления за най-малките 

Ден на Ботев и загиналите за свободата на България – беседа – 02.06. 

„Да прочета, да напиша, да нарисувам” – що е читателски дневник и как да работим в 
библиотеката – 8 – 12.06. 

Празник на билките – съвместно с клуб на пенсионера 

 
Юли, Август     

 

„Синьо лято” – работа с деца по интереси 

„Любими приказки” - лятна читалня  

Фотоконкурс „Усмивка”  

 
Септември 

 

Празнични витрини за 06.09. и 22.09.2020 г.  

Ден на отворените врати на НЧ „Просвета 1928 г.” гр. Мартен  

Представяне на самодейните форми към читалището с цел привличане на нови таланти 

Октомври 
 

01.10. – Ден на възрастните хора – съвместна инициатива на читалището за хората от Клуб на 
пенсионера гр. Мартен 

Инициативи в седмицата на националното четене – 19 – 23. 10.-  съвместно с местното 
училище 

10 години Детски танцов състав „Мартенски пъзел” при НЧ „Просвета 1928 г.” – концерт - 
спектакъл 

Ноември 
 

Ден на народните будители – празнични витрини и беседа с ученици от основното училище в 
града 

„От раклата на баба” - Изложба на изделия и облекло от бита и живота на Мартен 

Поетична вечер посветена на 21.11. – Ден на християнското семейство 

Декември Зимна изложба  - „Коледни вълшебства”  
 

 

 
9. Участия в общински и регионални фестивали, прегледи, събори, конкурси и др. 
Празник на греяната ракия и зелева чорба – село Бабово, общ. Сливо поле; 
1. Фолклорен събор „Златната гъдулка” – гр. Русе; 
2. Фолклорен фестивал „Сандрово пее и танцува” – с. Сандрово, общ. Русе; 
3. Фолклорен фестивал „Сцена под липите” – с. Николово, общ. Русе 

10. Участия в национални и международни фестивали, прегледи, събори, конкурси 
1. Фолклорен събор „Искри от миналото” гр. Априлци; 
2. Национален детско-юношески фолклорен фестивал „Мисионис пее и танцува” гр. Търговище; 
3. Международен младежки фолклорен танцов фестивал „Северина” град Русе; 
4. Международен фестивал  „Фестивални дни в Гърция” – Паралия, Гърция 

11. Проекти, чиято реализация продължава и през 2020 г. – Глобални библиотеки 

12. Планирани за разработване и изпълнение на нови проекти през 2020 г.  
Проект „Българското – сега и завинаги” по Програма „Култура“ на Община Русе 

АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ 

1. Субсидирана численост на персонала 
- субсидираната численост на персонала (щатни бройки) – 3 щ. бр. 
- поименно разписание на длъжностите, включващо длъжностно наименование, имената на 
лицата, образователна степен и квалификация. 
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1. Мариана Венелинова Ганчева –секретар, магистър; 
2. Славена Радославова Пенкова – работник библиотека, средно образование; 
3. Ренета Иванова Йорданова – хигиенист, средно образование 

2. Планирате ли повишаване на квалификацията на работещите в читалището?  
участие в обучения, организирани от РБ „Любен Каравелов” гр. Русе, Фондация „Глобални 
библиотеки – България” 

МАТЕРИАЛНА БАЗА 

1. Сградата има ли застраховка; - да  

2. Състояние на сградния фонд 
Сградата е от стоманобетон. През 2017 г. бе извършен ремонт на помещенията на читалището – 
заемна, детски отдел, информационен център, коридор. Закупени са климатици за отопление. 
Необходимо е ново окабеляване на помещенията с цел осветителни тела и допълнителни 
контакти за техника за по-пълноценно протичане на инициативите в библиотеката – 
приблизителна стойност около 2000 лв. 

ПРОГНОЗНИ ДАННИ ЗА СОБСТВЕНИТЕ ПРИХОДИ В БЮДЖЕТ 2020 

1. Очаквани приходи от проекти: 2500 лв. 

2. Очаквани приходи от управление на читалищната собственост (сгради, помещения, земи и 
др.) и/или друга допълнителна стопанска дейност: - 2500 лв. 

3. Очаквани други приходи, вкл. приходи от дарения и спонсорство: 0 лв. 

4. Планирани приходи от членски внос: 750 лв. 

 Дата:  05.11.2019 г.                                                     Председател на читалището: Здравко Маринов 

 

НЧ „ПРОБУДА 1901“ – С. НИКОЛОВО 
 

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 

Читалище: НЧ „Пробуда 1901” 

Гр./с.: с. Николово 

Брой жители на населеното място:3000 

Брой читалищни членове:76 

СЪДЪРЖАНИЕ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА 

1. Библиотечно и информационно обслужване 
1.1. Брой на библиотечните единици във Вашия библиотечен фонд;12086 б. ед. 
1.2. Прогноза за увеличаване на библиотечния фонд през 2020 г. + 150 б. ед. 
1.3. Брой на абонираните за 2020 г. издания; 6 бр. 
1.4. Брой планирани инициативи в библиотеката; 11 
1.5. Дейности за оптимизиране качеството на библиотечно-информационното обслужване през 
2020 г. и конкретни мерки за разширяване броя на читателските посещения.                                                                                                                                        
Библиотеките вече не стоят празни, особено когато в тях има компютри и Интернет. Хората все 
повече разбират безценната роля на библиотеките в осигуряването на достъп до информация, а 
това от своя страна, ще доведе и до повишаване на тяхната  
ефективност .                                                                                                                                                                 
Чрез участие в проекти и програми с цел обогатяване и увеличаване на библиотечния фонд с 
нови заглавия.                                                                                                                                          
Като продължи организирането на курсове за начална компютърна грамотност с  хора от 
третата възраст и надграждане и усъвършенстване на тези умения с напредналите потребители. 
2. Автоматизация на библиотечно-информационното обслужване 
2.1. Наличен брой компютри и периферни устройства (принтер, скенер) и други съвременни 
информационни устройства; (да се опишат подробно) 



40 
 

8 броя РС, 1 лаптоп, 2 принтера, 1 мултифункционално  устройство –копирна машина, скенер, 
факс и принтер, 1 скенер,2 мултимедии, 2 бр. озвучителни мини уредби 
2.2. Осигурен достъп до интернет;  да, КТ ”Делта 95” 
2.3. Наличие и употреба на специализиран софтуерен продукт за библиотечно обслужване 
(напр. Автоматизирана библиотека на PC-TM, e-Lib PRIMA или др.); СОФТЛИБ ООД 
2.4. Наличие на електронен каталог и възможност за автоматизирано търсене на информация 
по зададени от потребителя параметри; не 
2.5. Онлайн обслужване на потребители (брой); не 
2.6. Дигитализация на фондове (брой дигитализирани фондови единици);  не 
2.7. Използване на уебсайт, Фейсбук или други електронни комуникационни канали за 
популяризиране на библиотечните услуги и обратна връзка с потребителя; 
- Поддържане уебсайта на читалището-непрекъсната актуализация на информацията и 
популяризиране на онлайн услугите 
- Виртуални изложби на сайта на библиотеката 
- Индивидуални консултации на читателите относно работа със социалните мрежи, попълване 
на електронни формуляри и др. 
-  Консултантска помощ на читателите при ползване на Интернет 
 - Продължаване на инициативата по Програма „Глобални библиотеки-България” за обучения 
по начална компютърна грамотност 
2.8. Наличие на адаптирани библиотечни услуги за хора с намалено зрение; не 
2.9. Дейности за оптимизиране и повишаване степента на автоматизация на библиотечно-
информационното обслужване през 2020 г. 

 високо качество на информационните услуги по отношение на обем, пълнота и възможности 
за търсене;                                                                                                                            

 заявки за литература – запазване, заемане или частично сканиране на отделни страници;                                                                                                                                                               

 възможност за използване на пълно текстово и сканирано съдържание                                                  

 възможност за онлайн представяне на фонда;                                                                                              

 подобрено обслужване на читателите чрез онлайн търсене и електронно заявяване на книги;                                                                                                                                                                   

 подобряване на качеството на комплектуване и закупуване на литература;                                        

 възможност за изграждане на виртуална библиотека чрез прикачване към библиографските 
описания на пълно текстово или сканирано съдържание; 

3. Художествени състави и други форми на любителско творчество, които читалището ще 
поддържа през 2020 г. 
3.1. Женски народен хор – р-л Р. Русева, 25  уч.; 
3.2. ДТС „Липниче”– р-л  Велико Димитров, 22 уч.;  
3.3. Подготвителна школа по български народни танци – 2 групи в ОДЗ „Приказен свят” – р-л 
Велико Димитров, 45 уч.; 
3.4. Коледарска група – р-л Т. Паламарков; 14 уч.; 
3.5. Лазарска група – р-л Р. Русева, 10 уч. 
3.6. Група за автентичен фолклор – р-л Ат. Плачкова, 28 уч.; 

4. Колективни и индивидуални форми на обучение 
3.1   Кръжок за народно творчество „Съхранете българското”- р-л К. Попова12 уч. 
3.2. Танцов клуб „Настроение” - хореограф Магърдич Карекинович - 16 уч. 
3.3. Танцова формация „Липник”  -хореограф Людмила Венкова – 22  уч.                                                                                                                                                   
3.4. Клуб „Многознайко”- р-л Светла Петрова – 13 уч. 
3.5. Клуб „Здраве“ р-л  м. ф. Валя Петрова 
3.6. Клуб „Йога”- Инструктор Калина Попова – 9 уч. 
3.7. Младежки клуб – п-л Михаил Пенчев – 15 уч. 
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3.8. Клуб „Библиотерапия”- р-л Светла Петрова 
3.9. Клуб „Бабината хурка”- р-л приложничката Виктория Бъсина 

5. Планирани нови образователни и клубни форми през 2020 г.  
DanceFit – инструктор Десислава Николова 
Кръжок ”Къщовница”- от тефтерите на баба 

6. Планирани нови форми в областта на любителското творчество през 2020 г. 

7. Музейни колекции (съществуващи и/или в проект за 2020 г.) 
С голям ентусиазъм и любов читалищното настоятелство събра експонати и откри музейна 
сбирка „Бит на с. Николово”. 
Експозицията съдържа експонати от около 100 години, като носии/облекла/, домакински 
прибори, съдове за хранене, тъкачен стан и принадлежности към него-чекрък, масури, 
въртележка, мотовилка, чепкало, вретена и хурки. Всички това е служило на българката да 
подготвя всякакъв вид тъкани за горни дрехи, пътеки, елеци, ентерии, „тъпкано” елече, 
„късана” престилка, пешкири и др. Тези експонати са от началото на 20 век. Основната идея на 
музейната сбирка е да съхрани миналото за поколенията на с. Николово, да се поддържа 
патриотичния дух на българина, защото ако не тачим миналото нямаме право на поглед към 
бъдещето. Продължаваме набирането на  експонати и най вече на  местни носии, тъй като няма 
дом, в който да няма запазена носия от бабината ракла.  

8. Публични инициативи, организирани от читалището за местната общност в седалището му 
Януари 
1. Бабинден (21.01) 
Февруари 
2. Отбелязване празника на любовта и виното (14.02) 
Март 

  3. „Да се научим да прощаваме”- беседа с учениците от ОУ (01.03) 
      4. Тържествено честване на националния празник на България 
      4.1. Шествие и поднасяне на цветя на паметника на войника 
      4.2. Рецитал-конкурс „Аз съм българче” 
      5. „Първа среща с библиотеката” ритуал по приемане на първокласниците за читатели на 
библиотеката (16.03) 
    6.ТН „Русчуклийска среща (21.03.) 
Април 
    7. Седмица на детската книга и изкуствата за деца (02.04-09.04) 
    7.1. „Маратон на четенето” литературно четене в библиотеката 
    7.2.”Подари книга, стани приятел” акция за обогатяване на библиотечния фонд 
    8.”Великденски празници”  (19.04) 
    8.1. Конкурс за детска рисунка „Шарен, шарен Великден” 
    8.2. Работилничка за боядисани яйца 
    8.3. Изложба на рисунки ,боядисани яйца и великденска украса  
Май 

      9.”Гергьовден”-народно увеселение – (6 .05) 
      10.”Европа танцува – представяне на танци на европейските народи – (9.05) 
      11.”Празник на буквите в библиотеката”-Ден на библиотекаря – (11.05) 
      12.Тържествен концерт с участието на читалищните състави посветен на 24 май 
 Юни 
      13.Карнавал с любими приказни герои и рисунки на рисунки на асфалта (1.06) 
      14.Участие на читалищните състави в НС ”Златната гъдулка” – (07.06) 
      15.НФФ”Сцена под липите”- читалището организатор  и участник във фестивала-(13.06-14.06) 
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      16.Фестивал на билките ”Еньовден”- читалището съорганизатор  и участник във фестивала-
24.06 
      17. Участие на читалищните състави в Русенския карнавал – (27.06) 
 Юли – август 
        18..Детска лятна академия 
      18.1. Ваканция в библиотеката 
      18.2. Летни доброволчески стажове 
      18.3. Уроци по родолюбие-запознаване с факти от историята на с. Николово 

        19. МФФ „Да се хванем на хорото на Текето под небето”- читалището организатор и 
участник във фестивала (01-02.08)                                                                                             
      20. Тематична вечер: ”Спомен за Патриарха на българската литература”, посветена на 170 

год. от рождението на Ив. Вазов (09.07.) 
Септември 
      21.”Захари Стоянов и Съединението”- открит урок и презентация с ученици от ОУ (06.09) 
     22. Участие в НФФ ”Ценово пее и танцува” 

       23.Участие в МФ „Приморско пее и танцува” 
Октомври 
      24.Ден на музиката (40 години от рождението на Йоан Кукузел) Концерт с участието на хора 
на момчетата ”Св. Георги”(01.10) 
      25. ”Продавачът  на надежда – детско литературно утро в библиотеката, посветено на 100 г. 
от рождението на Джани Родари  (23.10) 
Ноември 
      26.Тържество за деня на народните будители (01.11) 
      27.”Започни сега, за да продължиш утре”-беседа с ендокринолог в Световния ден за борба с 
диабета (14.11.) 
Декември 
     28. „Коледо, моя” детско коледно парти 
     29. Коледен фестивал 
     30. Коледуване 

9. Участия в общински и регионални фестивали, прегледи, събори, конкурси и др. 
ТН „Русчуклийска среща” 
НС „Златната гъдулка” 
НФФ „Сцена под липите” 
НФФ „Да се хванем на хорото на Текето под небето” 
Русенски карнавал 
Фестивал на билките „Еньовден” 

10. Участия в национални и международни фестивали, прегледи, събори, конкурси 
НМФ „Фолклорен изгрев” гр. Варна 
НФФ „Ценово пее и танцува” 
МФФ „Златен прах” общ. Челопеч 
НС „Копривщица 2020”                                                                                                                    
МФ „Приморско пее и танцува” 

11. Проекти, чиято реализация продължава и през 2020 г. – Програма „Глобални библиотеки“ 

12. Планирани за разработване и изпълнение на нови проекти през 2020 г.  
Фолклорен празник „Сцена под липите” 

АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ 

1. Субсидирана численост на персонал 
- субсидираната численост на персонала (щатни бройки) - 5 ½ щ. бройки 
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- поименно разписание на длъжностите, включващо длъжностно наименование, имената на 
лицата, образователна степен и квалификация.                                                                                 
Секретар Кънушка Въткова Попова – средно сп. образование, 45-дневен курс за библиотекари, 
34 години стаж като библиотекар и секретар на читалището  
Работник в библиотеката Светла Василева Петрова – висше образование, магистър, инженер и 
педагог 
Организатор художествена дейност Стела Феиз Хелми-Генова – средно специално  
Счетоводител Иванка Димитрова Петрова – висше икономическо образование  ½ бр. 
Хореограф Велико Илиев Димитров – полувисше образование 
Хигиенист Димитринка Великова Иванова – средно образование 

2. Планирате ли повишаване на квалификацията на работещите в читалището?  
- участие във всички квалификационни форми, организирани по линия на „Глобални 
библиотеки” и от Регионална библиотека „Л. Каравелов”. 
- участие в обучителни програми във връзка с дейността ни, като работа по проекти, 
мениджмънт, форми на финансиране, финансово обслужване в читалищата и др. 
- самоусъвършенстване, ползване на специализирана литература. 
- Запознаване с добри практики на колеги. 

МАТЕРИАЛНА БАЗА 

1. Сградата има ли застраховка; не 

2. Състояние на сградния фонд 
Сградата се стопанисва много добре, ежегодно извършваме козметични и неотложни ремонтни 
дейности. От откриването на сградата през 1978 г. не е извършван ремонт на крилото, в което е 
разположен киносалона. Нужен е текущ ремонт на двете  нива  на покривното пространство над 
сцената, което е с метална улама  и при лошо време тече  върху дъските на сцената и  ел. 
инсталацията, което може да доведе до авария и инциденти. Общата площ на покривното 
пространство е 400 кв. м. и според КСС на фирмата, която ще извърши ремонта са необходими 
43230,00 лв. без ДДС за труд и материали. 

ПРОГНОЗНИ ДАННИ ЗА СОБСТВЕНИТЕ ПРИХОДИ В БЮДЖЕТ 2020 

1. Очаквани приходи от проекти: 2800,00 лв. 

2. Очаквани приходи от управление на читалищната собственост (сгради, помещения, земи и 
др.) и/или друга допълнителна стопанска дейност: 1300,00 

3. Очаквани други приходи, вкл. приходи от дарения и спонсорство: 500,00 

4. Планирани приходи от членски внос: 500,00 

Дата: 29.10.2019                                                             Председател на читалището: Марийка Генова                                                                                    

 

НЧ „ПРОБУДА 1907“ – С. ТЕТОВО 
 

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 

Читалище: НЧ „Пробуда 1907" 

Гр./с. Тетово, общ. Русе 

Брой жители на населеното място: 2 200 

Брой читалищни членове: 59 

СЪДЪРЖАНИЕ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА 

1. Библиотечно и информационно обслужване 
1.1. Брой на библиотечните единици във Вашия библиотечен фонд - 21 766 
1.2. Прогноза за увеличаване на библиотечния фонд през 2020 г. - 55 бр. 
1.3. Брой на абонираните за 2020 г. издания - 10 
1.4. Брой планирани инициативи в библиотеката - 11 
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1.5. Дейности за оптимизиране качеството на библиотечно-информационното обслужване през 
2020 г. и конкретни мерки за разширяване броя на читателските посещения - съвместни проекти  
с РБ "Л. Каравелов" гр. Русе. 
2. Автоматизация на библиотечно-информационното обслужване 
2.1. Наличен брой компютри и периферни устройства (принтер, скенер) и други съвременни 
информационни устройства; (да се опишат подробно):  
5 бр. компютри, 1 бр. мултифункционално устройство, 1 бр. мултимедия. 
2.2. Осигурен достъп до интернет – да  
2.3. Наличие и употреба на специализиран софтуерен продукт за библиотечно обслужване 
(напр. Автоматизирана библиотека на PC-TM, e-Lib PRIMA или др.) – „Софтлиб" 
2.4. Наличие на електронен каталог и възможност за автоматизирано търсене на информация 
по зададени от потребителя параметри – да  
2.5. Онлайн обслужване на потребители (брой) – не 
2.6. Дигитализация на фондове (брой дигитализирани фондови единици) – не  
2.7. Използване на уебсайт, Фейсбук или други електронни комуникационни канали за 
популяризиране на библиотечните услуги и обратна връзка с потребителя – да  
2.8. Наличие на адаптирани библиотечни услуги за хора с намалено зрение – не  
2.9. Дейности за оптимизиране и повишаване степента на автоматизация на библиотечно-
информационното обслужване през 2020 г. – не  

3. Художествени състави и други форми на любителско творчество, които читалището ще 
поддържа през 2020 г. 
1. Женска вокална група за обработен фолклор „Авлигите" – 17 жени ,р-л Павлина Андреева 
2. Вокален квартет „Перуника" – р-л Павлина Андреева 
3. Детски танцов състав „Тетовче" – 25 деца, р-л Диляна Ангелова-Асланян 
4. Клуб за народни танци „Анесица" – 22 танцьори, р-л Диляна Ангелова-Асланян 
5. Група за изворен фолклор – р-л Стефка Русева 
6. Лазарска група – 14 девойки, р-ли Ст. Русева, П. Андреева 
7. Коледарска група – 19 младежи, р-ли Ст. Русева, П. Андреева  
8. Дамски клуб  „Настроение" 
9. Детско вокално трио „Звъниче" – р-л Павлина Андреева 
10. Мъжка вокална група – р-л Павлина Андреева 

4. Колективни и индивидуални форми на обучение 
1. Начална компютърна грамотност 
2. Ателие „Сръчни ръчички" 
3. „Часът на здравето" 

5. Планирани нови образователни и клубни форми през 2020 г.  
1. Ателие "Българският фолклор"  
2. „Читалището – център на духовна култура и средище на богати народни традиции” – срещи-
разговори. 

6. Планирани нови форми в областта на любителското творчество през 2020 г. 
1. Смесена група за народно пеене 

7. Музейни колекции (съществуващи и/или в проект за 2020 г.) 
1. Музейна колекция от тъканен материал, оръдия на труда и вещи от бита. 

8. Публични инициативи, организирани от читалището за местната общност в седалището му 
Януари  
Бабинден – Ден на родилната помощ 
Февруари  
Традиционен конкурс за най-добро тетовско вино 
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Зарезан – празник на лозарите и винарите 
Март  
Баба Марта закичва тетовчани с мартеници 
Посрещане на баба Марта заедно с децата от ЦДГ „Роза” 
Трети март – Национален празник-поклон пред тетовските опълченци 
Осмомартенско тържество за тетовските жени. 
Април  
Лазаров ден-лазаруване из селото 
Великденско хоро 
Седмица на детската книга – посещение в РБ „Л. Каравелов” гр. Русе. 
Продължава кампанията „Прочети и предай" 
Май 
Ден на отворените врати 
Изложение в РБ "Л. Каравелов" 
Нощ в библиотеката - съвместно с РБ „Л. Каравелов" Русе 
Честване на 24-май - Деня на славянската писменост бълг. просвета и култура 
Юни  
Ден на детето – Ателие за комикси – общ проект с РБ „Л. Каравелов" Русе 
Ден на Ботев 
Август  
Ателие „Българският фолклор". 
Септември 
Откриване на новия творчески сезон,  
22/23 септември - посещение на Скален манастир Басарбово и околните забележителности. 
Октомври  
Ден на музиката 
Фестивал на тиквата 
Селищен празник и концерт на самодейците 
Съвместен проект с РБ „Л. Каравелов и ФТТ „Найден Киров" 
Ноември  
Ден на народните будители – съвместно с РБ "Л. Каравелов" гр. Русе. 
Посещение на изложба в Русе – 170 год. от рожд. на З. Стоянов 
Декември  
Коледен концерт на самодейните състави 
Коледно тържество за тетовчани 
Коледуване из селото. 

9. Участия в общински и регионални фестивали, прегледи, събори, конкурси и др. 
1. Участие ва ФФ “Златната гъдулка” 
2. Участие в традиционен Русенски карнавал 
3. Воеводски събор – с. Червена вода 
4. Коледуване пред Община Русе. 

10. Участия в национални и международни фестивали, прегледи, събори, конкурси 
1. Участие  във ФФ "Танцувай с Пагане" – гр. Кубрат 
2. Участие в МФФ Трявна 
3. НФ “Неделино 2020" 

11. Проекти, чиято реализация продължава и през 2020 г. 
1. "Глобални библиотеки" 
2. “Добри услуги, доволни потребители” 
3. “Лятна сцена” 
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4. "Фестивал на тиквата" 

12. Планирани за разработване и изпълнение на нови проекти през 2020 г.  
1. "Нощ в библиотеката" 

АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ 

1. Субсидирана численост на персонала 
- субсидираната численост на персонала (щатни бройки) – 4 щ. бр. 
- поименно разписание на длъжностите, включващо длъжностно наименование, имената на 
лицата, образователна степен и квалификация. 
1. Адриана Иванова Друмева – Счетоводител, магистър, изучавала счетоводство и одит 
2. Павлина Петрова Андреева – Секретар, магистър “Бизнес администрация” 
3. Росица Димитрова Янакиева – Библиотекар, средно 
4. Анета Милчева Димитрова – Чистачка, средно. 

2. Планирате ли повишаване на квалификацията на работещите в читалището?   
- да, за библиотекаря 

МАТЕРИАЛНА БАЗА 

1. Сградата има ли застраховка; частична 

2. Състояние на сградния фонд 
Акт за собственост № 3819 / 04.03.2002 год. 
Удостоверение за търпимост № 387 / 23.04.2004 год. 
Параметри на сградата: 630 кв. м. застроена площ, голяма зала в добре поддържано състояние с 
280 седящи места 

ПРОГНОЗНИ ДАННИ ЗА СОБСТВЕНИТЕ ПРИХОДИ В БЮДЖЕТ 2020 

1. Очаквани приходи от проекти: 

2. Очаквани приходи от управление на читалищната собственост (сгради, помещения, земи и 
др.) и/или друга допълнителна стопанска дейност: 4700 

3. Очаквани други приходи, вкл. приходи от дарения и спонсорство: 

4. Планирани приходи от членски внос: 360 

 Дата: 06.11.2019                                                                 Председател на читалището: Стефка Русева 
 

НЧ „НАДЕЖДА 1908“ – С. НОВО СЕЛО 
 

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 

Читалище: НЧ „Надежда 1908” 

Гр./с.: с. Ново село 

Брой жители на населеното място: 1200 

Брой читалищни членове: 89/53 действителни, 36 спомагателни 

СЪДЪРЖАНИЕ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА 

1. Библиотечно и информационно обслужване 
Моля опишете както следва: 
1.1. Брой на библиотечните единици във Вашия библиотечен фонд - 15 950 
1.2. Прогноза за увеличаване на библиотечния фонд през 2020 г. – 200 
1.3. Брой на абонираните за 2020г. издания - 2 
1.4. Брой планирани инициативи в библиотеката - 24 
1.5. Дейности за оптимизиране качеството на библиотечно-информационното обслужване през 
2020 г. и конкретни мерки за разширяване броя на читателските посещения. 
а. Редовно и ритмично комплектуване на библиотечния фонд с цел по пълноценно 
задоволяване на читателските потребности. 
б. Заделяне на определен процент от общата субсидията на читалището за нови книги – 10 %  
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в. Прочистване на библиотечния фонд от остарели по съдържание и физически изхабени  книги, 
съгласно Наредбата за опазване на библиотечните фондове. 
г. С цел опазване на библиотечните фондове да се активизира работата по издирването и 
прибирането на невърнатата литература. 
д. Доразвиване на информационната функция на читалищната библиотека чрез предлагане на 
нови форми на работа./ обучения 
е. Попълване на  библиотечен софтуер –  сайт, електронен каталог за обработка, 
регистрация  на библиотечните материали в библиотеката.  Популяризиране на 
информационните компютърни услуги (сайт; електронен каталог; електронни справки) на 
библиотеката сред местната общност. 
ж. Редовно водене и поддържана на библиотечната документация съгласно изискванията на 
ЗОБ, както и изготвяне и представяне на годишни статистически отчети за библиотечната 
дейност. 
з. Редовно и ритмично използване на услуги по МЗС с цел по пълноценно задоволяване на 
читателските потребности. 
2. Автоматизация на библиотечно-информационното обслужване 
2.1. Наличен брой компютри и периферни устройства (принтер, скенер) и други съвременни 
информационни устройства; (да се опишат подробно) 
Компютър – 6 бр., принтер – 1 бр. 
Принтер, скенер и копир – 2бр. 
Проектор – 1бр. 
    - закупена нова техника за периода - не 
2.2. Осигурен достъп до интернет; 
    - наличие на интернет достъп – да  
2.3. Наличие и употреба на специализиран софтуерен продукт за библиотечно обслужване 
(напр. Автоматизирана библиотека на PC-TM, e-Lib PRIMA или др.); 

- да, СофтЛиб 
2.4. Наличие на електронен каталог и възможност за автоматизирано търсене на информация 
по зададени от потребителя параметри; да 
2.5. Онлайн обслужване на потребители (брой); да 
2.6. Дигитализация на фондове (брой дигитализирани фондови единици); не 
2.7. Използване на уебсайт, Фейсбук или други електронни комуникационни канали за 
популяризиране на библиотечните услуги и обратна връзка с потребителя; да 
2.8. Наличие на адаптирани библиотечни услуги за хора с намалено зрение; не 
2.9. Дейности за оптимизиране и повишаване степента на автоматизация на библиотечно-
информационното обслужване през 2020 г. 
Надграждане на съществуващия специализиран софтуерен продукт за библиотечно 
обслужване. 

3. Художествени състави и други форми на любителско творчество, които читалището ще 
поддържа през 2020 г. 
1. Женска певческа група – ръководител Димитър Гарвалов - 11 жени 
2. Група за автентичен фолклор - ръководител Силвия Стойчева – 11 души 
3. Група за народни танци – ръководител Ралица Божинова  – 20 деца  
4. Група за народни хора – Ралица Маринова – 26 души 
5. Група модерен балет – ръководител Ралица Божинова – 10 деца 
6. Група Лазарки – ръководител – Бисерка Борисова – 15 момичета/девойки 
7. Група Коледари – ръководител – Кремена Кънчева – 15 момчета/юноши 
8. Група „Млад артист” – ръководител Ваня Андреева – 10 участника 
9. Хор за патриотични песни – ръководител Силвия Стойчева – 20 участника  
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4. Колективни и индивидуални форми на обучение 
1. Клуб „Краезнание“ – ръководител Силвия Стойчева -  11 деца 
2. Клуб „Лятна читалня“ – ръководител Славка Бурмова – 10 деца 
3. Клуб „Спортно ориентиране“ – ръководител - Георги Емилов – 12 деца 
4. Клуб „Млад приятел на книгата” – ръководител – Стефка Цанева – 10 деца 
5. Компютърни обучения – Добри услуги, доволни потребители 
6. Клуб „Млад природолюбител” – ръководител Ганка Великова – 10 деца 

5. Планирани нови образователни форми през 2020 г.  
Клуб „Спортни танци” – 10 души 
Клуб „Баба знае по- добре” – 15 души 

6. Планирани нови форми на любителското творчество през 2020 г. 
Клуб „Патриот” – ръководител Георги Стойчев – 10 души 
Група за руски песни – ръководител Бисерка Борисова – 10 души 

7. Музейни колекции (съществуващи и/или в проект за 2020) 
Създадена етнографска сбирка съдържаща: предмети от бита, оръдия на труда и облекла на 
местното население; родови истории, описани и съхранени местни обичаи и традиции. 

8. Публични инициативи, организирани от читалището за местната общност в седалището му. 
Месец Януари: 

вид дата мото 
беседа 04.01. „Зимни  традиции и обичаи“ с членовете на клуб” Краезнание” 

презентация 11.01. „Пътешествие из България”- презентация с клуб „Млад приятел на книгата”  

лит. програма 21.01. „ Бабинден ”- пресъздаване на обичай . 

лит. четене 25.01. „Да четем заедно“ -  клуб „Млад артист“  

презентация 31.01. „За чист въздух и вода”- презентация с членовете на клуб „Млад фермер”  

Месец Февруари: 

вид дата мото 
лит. четене 01.02.  „Здравето е най-голямото богатство“  -  клуб „Млад артист“ 

седянка 14.02. По български – Трифон Зарезан- група за автентичен фолклор 

драматизация 18.02. „Посадил дядо ряпа“ – клуб „Млад артист“ 

лит. четене 19.02. „Васил Левски” с членовете на клуб „Патриот” 

викторина 22.02 „Лековити растения” с членовете на клуб „Млад природолюбител”  

конкурс 
28.02. „От миналото ”- дрехи, предмети от бита, оръдия на труда, снимков материал и др. 

с цел обогатяване на етнографска сбирка към читалището – клуб „Краезнание” 

презентация 29.02. „Да пътуваме из България”- с членовете на клуб „Млад приятел на книгата”  

Месец Март: 

вид дата мото 
кът 01.03. „Снимки от миналото“  

лит. муз. прогр. 01.03. Ден на самодееца и любителското художествено творчество. Баба Марта                                                                                        

лит. муз. прогр. 02.03. „България за винаги бъди!”- вечер на историята  

рецитал  07.03. „Мамо, за теб е празник този ден!“  

беседа 14.03. „Да запазим природата „ - с членовете на клуб „Млад природолюбител” 

надпяване 
25.03. Благовещение - сред природата с песни и игри с членовете на клуб „Спортно 

ориентиране” 

седянка  28.03. Обичаят: „Селска седянка” с  членовете на  групата за автентичен фолклор 

Месец Април: 

вид дата мото 
конкурс 01.04. „Ден на лъжата“ – състезание по надлъгване  

Конфер. връзка 06.04. „Чети с мен“ - клуб „Млад приятел на книгата” към читалището и партньор 

лазаруване 11.04. „Лазаров ден” – Лазаруване по домовете на новоселчани.                                            

изложба 18.04. Конкурс за  Великденско яйце 

конкурс 25.04. „Екологичната кухня на баба”- с членовете на клуб „Млад фермер” 



49 
 

образ. 
състезание 

30.04. „ Весел семеен бюджет”- с членовете на клуб „Млад приятел на книгата”  

Месец Май: 

вид дата мото 

Фестивал 
09.05. Пролетни прегледи на любителското художествено творчество съвместно със с. 

Червена вода, с. Семерджиево, с. Хотанца, с. Долно Абланово и с. Ястребово 

лит. четене 16.05. „Прочети и предай”- литературен конкурс с клуб „Млад приятел на книгата” 

конкурс 17.05. „Пролетни песни за България” - надпяване  

лит. утро 23.05. „24 май”- ден на Славянската писменост; с всички клубове и групи към читалището 

лит. четене 30.05. „Урокът на Кубрат“  -  клуб „Млад артист“ 

Месец Юни: 

вид дата мото 
лит. муз. прогр. 01.06. „Децата от читалището”- участие в общоселско честване 

презентация  „Да помогнем на растенията в жегата”- с членовете на клуб „Млад фермер” 

рецитал 02.06. „ Денят на Ботев...”- с членовете на клуб” Краезнание” 

екскурзия  13.06. „България е моята родина”- образователно мероприятие 

конкурс 24.06. „Еньовден”; бране на билки 

Месец Юли:  

вид дата мото 
състезание 01.07. „Маратон на лятно четене” – за деца. 

беседа 
09.07. „Златна нива клас навежда... ”- за откриване на жътвата – беседа с членовете на 

клуб „Лятна читалня” 

конферентна 
връзка 

16.07. „Здравословният живот на село” с членовете на клуб „Лятна читалня” Ново село и 
Червена вода 

беседа 23.07. За Илинден и другите Християнски празници с членовете на клуб „Лятна читалня” 

поход 30.07. „Хвани си риба” с членовете на клуб „Лятна читалня” 

Месец Август: 

вид дата мото 
кът 06.08. „Работилница за деца” – от членовете на клуб „Лятна читалня” 

беседа и поход 14.08. Урок по Краезнание - беседа  и поход. 

витрина 20.08. „Селски буболечки и цветя” – хербарии от местни видове с Клуб ”Лятна читалня” 

Детски блог 27.08. „Какво прочетох през лятото” - с членовете на клуб „Лятна читалня” 

Месец Септември: 

вид дата мото 
презентация 05.09. „Съединението 1885 г. ...” с членовете на клуб „Млад приятел на книгата” 

лит. четене 10.09.  „Моят читателски дневник” – закриване на лятната читалня  

презентация 21.09. „Денят на независимостта 1908 г. ...” с клуб „Млад приятел на книгата” 

беседа 26.09. „Моето дърво” - с членовете на клуб „Млад природолюбител” 

Месец Октомври: 

вид дата мото 

Конц. програма 
03.10. Откриване на новия работен сезон. Международен ден на музиката и поезията, и 

възрастните хора 

конкурс 10.10. Ден на плодородието с членовете на клуб „Млад фермер” 

беседа и поход 17.10. „Хранилки за птици” с членовете на клуб „Млад природолюбител” 

лит. четене 24.10. „Бабо прочети ми“ -  Клуб „Млад приятел на книгата” 

Месец Ноември: 

вид дата мото 
беседа 01.11. „България и будителите...”-  с членовете на клуб „Млад приятел на книгата” 

фестивал 07.11. Преглед на патриотичната песен 

презентация 14.11. „Моето родословно дърво...”с членовете на клуб „Млад приятел на книгата” 

лит. вечер 21.11. „Семейство и традиции”- с групата за автентичен фолклор 

Месец Декември: 

вид дата мото 
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беседа 05.12. „От Димитров ден до Никулден”- с групата за автентичен фолклор 

кът 12.12. „Зимни спомени от миналото” - с членовете на клуб „Млад приятел на книгата” 

коледуване 24.12. „Стани Нине...”- с групата коледари 

концерт 27.12. „Да празнуваме заедно...”    

ОБЩО:  64 събития                   

9. Участия в общински и регионални фестивали, прегледи, събори, конкурси и др. 
Ден на любителското художествено творчество 
Златната гъдулка 
Русенски карнавал 
Фестивали на читалищата от Община Русе : Николово, Тетово, Бъзън, Сандрово, Семерджиево, 
Червена вода, Хотанца, Долно Абланово, Ястребово и др. 

10. Участия в национални и международни фестивали, прегледи, събори, конкурси 
Преглед на патриотичната песен – град Плевен – юни 
Моето любимо хорце – фестивал – град Плевен - юни 
Национален фестивал на читалищата – гр. Бяла, Варненско – юни 
Фестивал на Руската песен – гр. Казанлък - юли 

11. Проекти, чиято реализация продължава и през 2020 година. 
Лазаруване и Коледуване на градското дете в Ново село – съвместно клуб „Отечество” при 
СОУЕЕ гр. Русе 

12. Планирани за разработване през 2020 г. нови проекти. 
1. Проект за саниране на читалищната сграда 
2. Проект за обогатяване на книжния фонд 

АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ 

1. Субсидирана численост на персонала 
- субсидираната численост на персонала (щатни бройки) – 2,5 щ. бр. 
- поименно разписание на длъжностите, включващо длъжностно наименование, имената на 
лицата, образователна степен и квалификация: 
Секретар-библиотекар 1 бр.: Силвия Стойчева  – висше: библиотекознание и библиография  
Счетоводител 0,5 бр.: Елица Станчева – висше: икономист   
Хигиенист 1 бр.: Ивета Юлиянова – средно  

2. Планирате ли повишаване на квалификацията на работещите в читалището?    
Участия в курсове, семинари и обучения, организирани от РБ „Любен Каравелов”, РЕКИЦ , 
Община Русе и др. 

МАТЕРИАЛНО-ТЕХНИЧЕСКА БАЗА 

1. Сградата има ли застраховка; не 

2. Състояние на сградния фонд 
Читалище - Акт № 820/31.10.1996г.за публична общинска собственост 265 кв. м.   
Читалищната сграда е в добро състояние. 
Помещенията се отопляват с камина с водна риза и климатик. 
Необходима ремонтна дейност : подковаване на стряха – 3000,00 лв. 

ПРОГНОЗНИ ДАННИ ЗА СОБСТВЕНИТЕ ПРИХОДИ В БЮДЖЕТ 2020 

1. Очаквани приходи от проектно финансиране: 1 000 

2. Очаквани приходи от управление на читалищната собственост (сгради, помещения, земя и 
др.) и/или друга допълнителна стопанска дейност: 3 500 

3. Очаквани други приходи, вкл. приходи от дарения и спонсорство: 1 200 

4. Планирани приходи от членски внос: 450 

Дата: 02.11.2019 г.                                                    Председател на читалището:  Ваня Андреева 

 
 



51 
 

НЧ „ТОМА КЪРДЖИЕВ 1873“ – С. ЧЕРВЕНА ВОДА 
 

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 

Читалище: Народно читалище „Тома Кърджиев 1873” 

Гр./с.:   с. Червена вода, общ. Русе 

Брой жители на населеното място:  1450 жители 

Брой читалищни членове:  52 члена 

СЪДЪРЖАНИЕ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА 

1. Библиотечно и информационно обслужване 
1.1. Брой на библиотечните единици във Вашия библиотечен фонд;  13712 броя 
1.2. Прогноза за увеличаване на библиотечния фонд през 2020 г. - 100 броя 
1.3. Брой на абонираните за 2020 г. издания;  3 броя 
1.4. Брой планирани инициативи в библиотеката;   23 броя 
1.5. Дейности за оптимизиране качеството на библиотечно-информационното обслужване през 
2020 г. и конкретни мерки за разширяване броя на читателските посещения. 
- набавяне на нова литература 
- комплектуване на библиотечния фонд 
- прочистване на библиотечния фонд 
2. Автоматизация на библиотечно-информационното обслужване 
2.1. Наличен брой компютри и периферни устройства (принтер, скенер) и други съвременни 
информационни устройства;   
- 6 броя компютри; 1 брой принтер; 1 брой проектор 
2.2. Осигурен достъп до интернет;  да 
2.3. Наличие и употреба на специализиран софтуерен продукт за библиотечно обслужване 
(напр. Автоматизирана библиотека на PC-TM, e-Lib PRIMA или др.);- Софтлиб 
2.4. Наличие на електронен каталог и възможност за автоматизирано търсене на информация по 
зададени от потребителя параметри;  да 
2.5. Онлайн обслужване на потребители (брой);  не 
2.6. Дигитализация на фондове (брой дигитализирани фондови единици);  не 
2.7. Използване на уебсайт, Фейсбук или други електронни комуникационни канали за 
популяризиране на библиотечните услуги и обратна връзка с потребителя;  да 
2.8. Наличие на адаптирани библиотечни услуги за хора с намалено зрение;   не 
2.9. Дейности за оптимизиране и повишаване степента на автоматизация на библиотечно-
информационното обслужване през 2020 г. 
- Надграждане на съществуващия софтуерен продукт 
- Популяризиране на информационните компютърни услуги /електронен каталог, електронни 
справки/ на библиотеката сред местната общност. 

3. Художествени състави и други форми на любителско творчество, които читалището ще 
поддържа през 2020 г. 
1. Група за автентичен фолклор „Росна китка” – р-л Елена Гутева – 13 души 
2. Група за обработен фолклор „Чучулигите” – р-л Марко Марков – 15 души 
3. Група за стари градски песни „Кармелита” – р л Марко Марков – 10 души 
4. Група за руски песни- р-л Марко Марков- 8 души 
5. Група за народни танци „Усмивка 2”/от 7 до 12 год. /-р-л Милена Михова – 14 деца 
6. Група за народни танци „Усмивка 1”/от 12 до 18 год. /-р-л Милена Михова – 15 деца 
7. Група за народни танци „Веселие”/над 18 год. /, р-л Милена Михова – 23 участници  
8. Група „Лазарки” – р-л Силвия Бърдарова – 16 момичета 
9. Група „Коледари” – р-л Силвия Бърдарова – 12 момчета 
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4. Колективни и индивидуални форми на обучение 
1. Клуб „Лятна читалня” 
2. Клуб „Тихи игри” 
3. Клуб „Приятели на книгата” 
4. Клуб „Приложно изкуство” 
5. Група „Християнски обичаи и обреди” 

5. Планирани нови образователни и клубни форми през 2020 г.  
Клуб „Информатика” 

6. Планирани нови форми в областта на любителското творчество през 2020 г. 
Детска вокална група 

7. Музейни колекции (съществуващи и/или в проект за 2020 г.) 
Дообогатяване на музейната сбирка на Тома Кърджиев и Червеноводската чета. 

8. Публични инициативи, организирани от читалището за местната общност в седалището му 
Месец Януари: 

ВИД ДАТА МОТО 

Рецитал 
06.01. „172 години от рождението на Христо Ботев”- рецитал на стиховете му с членовете на 

клуб „Приятели на книгата” 

Презентация 15.01. „Приказки в шевици”-лектор Елисавета Йорданова 

Лит. муз. прогр. 21.01. „Бабинден”- пресъздаване на обичая съвместно с ПК „Росна китка”, с. Червена вода 

Месец Февруари: 
ВИД ДАТА МОТО 

Лит. муз. прогр. 14.02. „Трифон Зарезан”- с всички клубове 

Прожекция  
на филм 

19.02. „147 години от гибелта на Васил Левски”- документален филм за живота и делото на 
В. Левски 

Изложба 28.02. Изложба-базар на мартеници, изработени от клуб „Приложно изкуство” 

Месец Март: 
ВИД ДАТА МОТО 

Конкурс 01.03. Баба Марта- конкурс за най-оригинално изработена мартеница- със всички 
самодейци на читалището 

Лит. муз.  
програма 

01.03. „Сирни Заговезни”- пресъздаване на обичая с деца и възрастни 

Честване 03.03. „142 години от Освобождението на България”-общоселско честване 

Тържество 08.03. „Жени, недейте нивга остарява….”- със самодейците на читалището 

Кул. изложба 26.03. „На трапезата на Червеноводчанина” – съвместно с ПК „Росна китка”, с. Червена вода 

Месец Април: 
ВИД ДАТА МОТО 

Викторина 01.04. Международен ден на хумора, сатирата, шегата и лъжата” – с всички клубове 

Лит. четения 1 – 10   Седмица на детската книга – с членовете на клуб „Приятели на книгата” 

Лазаруване 11.04. Лазаруване по домовете за здраве и берекет 

Работилница 16.04. Боядисване на яйца по различни начини 

Концерт 19.04. „Великден”- концерт за местната общност 

Месец Май: 
ВИД ДАТА МОТО 

Беседа 06.05. „Ден на храбростта и българската армия- с всички клубове 

Урок 11.05. „Ден на библиотекаря- с членовете на клуб „Приятели на книгата” 

Лит. вечер 24.05. Среща- разговор с писателката Габриела Цанева 

Месец Юни: 
ВИД ДАТА МОТО 

Екскурзия 01.06. „Международен ден на детето”- екскурзия до гр. Варна-посещение на Делфинариума 

Витрина 02.06. „Денят на Ботев и загиналите герои за България” 

Тържество 07.06. Традиционен събор на с. Червена вода 
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Поход 
24.06. „Еньовден”- с членовете на група „Християнски празници и обичаи” – обредно  

събиране на билки 

Месец Юли: 
ВИД ДАТА МОТО 

Лятна  
читалня 

1.- 31 Откриване на Лятна читалня 2020г за ученици от I доVIII клас- лит. четения, викторини, 
презентации, беседи, походи, състезания и др. 

Месец Август: 
ВИД ДАТА МОТО 

Кинофестивал 1 - 31 Прожекции на избрани филми за местната общност 

Месец Септември: 
ВИД ДАТА МОТО 

Беседа 06.09. „Съединението 1885”-съвместно с всички клубове 

Комитски събор 12.09. Четвърти Комитски събор 

Презентация 22.09. „Независимостта 1908”-съвместно с всички клубове 

Месец Октомври: 
ВИД ДАТА МОТО 

Лит. муз. прогр. 01.10. „Ден на възрастните хора и музиката”- съвместно с ПК „Росна китка”, с. Червена вода 

Лит. четения 
16.10. Лит. четене на любими детски приказки и гатанки  -съвместно с ДГ „Звънче”, 

с. Червена вода 

Турнир 30.10. Втори детски турнир по шах за купата на Червена вода-съвместно с клуб „Тихи игри” 

Месец Ноември: 
ВИД ДАТА МОТО 

Състезание 01.11. „Ден на народните будители” - състезание на тема „Аз обичам България” 

Театър 21.11 „Ден на християнското семейство”  

Коледна работ. 27.11. Изработване на коледна украса - с членовете на клуб „Приложно изкуство” 

Месец Декември: 
ВИД ДАТА МОТО 

Концерт 01.12. Запалване на новогодишната елха в с. Червена вода 

Кулин. изложба 06.12.  „Никулден”- кулинарна изложба на риба, приготвени по различни рецепти 

Коледно търж. 22.12 „Коледа е”- общоселско тържество 

Коледуване 24.12 Коледуване по домовете - група „Коледари” 
 

9. Участия в общински и регионални фестивали, прегледи, събори, конкурси и др. 
1.Комитски  събор – с. Червена вода, общ. Русе 
2. Традиционен фолклорен фестивал „Русенци пеят и играят” – гр. Русе 
3. „Регионална среща на традициите”” – с. Семерджиево, общ. Русе 
4. Празник на патриотичната песен „Стихове и песни за България” – с. Ново село, общ. Русе 
5. Фолклорен фестивал „Златната гъдулка” – гр. Русе 
6. „Русенски карнавал” – гр. Русе 
7. „Фестивал на тиквата” – с. Тетово, общ. Русе 
8. „Фестивал на яйцето” – с. Бъзън, общ Русе 
9. Конкурс за руска песен „Вернисаж”- гр. Русе 
10. „От векове за векове” – с. Ястребово, общ. Русе 

10. Участия в национални и международни фестивали, прегледи, събори, конкурси 
1.Фолклорен събор „Жива вода” – с. Каран Върбовка, общ. Две могили 
2. Национален фолклорен фестивал „С хоро и песен във Водица всяка есен” – с. Водица  
3. Събор на хърцоите – с. Кацелово, общ. Две могили 
4. Фолклорен фестивал „От Дунав до Балкана” – гр. Борово, обл. Русе 
5. Национален фестивал на старата градска песен „Аз съм мома беленчанка” – гр. Бяла, обл. Русе 
6. Български национален шампионат по фолклор Евро фолк 2020” – гр. Велико Търново 
7. Национален събор на читалищата „Бяла 2020” – гр. Бяла, обл. Варна 
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8. Събор –надпяване „Авлига пее” – с. Обединение, общ. Полски Тръмбеш 
9. Национален фолклорен фестивал „Сцена под липите” – с. Николово, общ. Русе 
10. „Паралия танцува 2020” – Паралия, Гърция 

11. Проекти, чиято реализация продължава и през 2020 г. 
1. Празник на патриотичната песен „Стихове и песни за България”- с. Ново село, общ. Русе – 
партньор  
2. „От векове за векове” – с. Ястребово, общ. Русе – партньор  

12. Планирани за разработване и изпълнение на нови проекти през 2020 г.  
Проекти за обогатяване на библиотечния фонд. 
 

АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ 

1. Субсидирана численост на персонала 
- субсидираната численост на персонала (щатни бройки) – 2,25 щ. бр. 
- поименно разписание на длъжностите, включващо длъжностно наименование, имената на 
лицата, образователна степен и квалификация. 
 - Силвия Стайкова Бърдарова – библиотекар-средно образование, професионална библиотечна 
квалификация – 1 щ. бр. 
 - Марко Ганчев Марков – 0.5 бр., художествен ръководител, висше образование 
 - Румяна Василева Лазарова – 0.5 бр. хигиенист, средно образование 

2. Планирате ли повишаване на квалификацията на работещите в читалището? Повишаване 
квалификацията на библиотекаря- участия в курсове и обучения, организирани от РБ „Любен 
Каравелов”, РЕКИЦ, ОИЦ и Община Русе. 

МАТЕРИАЛНА БАЗА 

1. Сградата има ли застраховка;  не 

2. Състояние на сградния фонд 
Читалището е в добро състояние. През 2016 и 2018 г. бе направен частичен ремонт , финансиран 
от Община Русе. През 2020 г. ще имаме нужда от смяна на дъските на пода в библиотеката, тъй 
като се счупиха и пода пропадна. Също така имаме нужда от смъкване на тавана в библиотеката, 
тъй като височината   е четири метра    и помещението не може да бъде отоплено. Поискана от 
нас оферта от строителни специалисти от „Емджистрой” ЕООД, ни изпратиха количествено-
стойностна сметка на стойност 3500лв., която включва окачен таван, демонтаж на под, полагане 
на замазка, полагане на балатум и извозване на отпадъци. 

ПРОГНОЗНИ ДАННИ ЗА СОБСТВЕНИТЕ ПРИХОДИ В БЮДЖЕТ 2020 

1. Очаквани приходи от проекти: 800лв. 

2. Очаквани приходи от управление на читалищната собственост (сгради, помещения, земи и 
др.) и/или друга допълнителна стопанска дейност: 3200лв. 

3. Очаквани други приходи, вкл. приходи от дарения и спонсорство:  500лв. 

4. Планирани приходи от членски внос:  400лв. 

Дата: 06.11. 2019г.                                                Председател на читалището:  Светлана Йорданова  
 

НЧ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ 1928“ – С. САНДРОВО 
 

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 

Читалище: НЧ „Васил Левски 1928“ 

Гр./с.: с. Сандрово 

Брой жители на населеното място: 1350 

Брой читалищни членове: 65 

СЪДЪРЖАНИЕ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА 
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1. Библиотечно и информационно обслужване 
Моля опишете както следва: 
1.1. Брой на библиотечните единици във Вашия библиотечен фонд; 8111 
1.2. Прогноза за увеличаване на библиотечния фонд през 2020 г.: 90бр. 
1.3. Брой на абонираните за 2020 г. Издания; 3 бр. 
1.4. Брой планирани инициативи в библиотеката; 5 бр. 
1.5. Дейности за оптимизиране качеството на библиотечно-информационното обслужване през 
2020г. и конкретни мерки за разширяване броя на читателските посещения. 
- Редовно Закупуване на Литература. 
-  Продължава работата по автоматизиране на библиотечният фонд, с цел подобряване 
обслужването на читалището. 
2. Автоматизация на библиотечно-информационното обслужване 
2.1. Наличен брой компютри и периферни устройства (принтер, скенер) и други съвременни 
информационни устройства;  – 4бр. Компютри, 1 бр. Принтер  
2.2. Осигурен достъп до интернет; - ДА  
2.3. Наличие и употреба на специализиран софтуерен продукт за библиотечно обслужване 

(напр. Автоматизирана библиотека на PC-TM, e-Lib PRIMA или др.);  да,  

2.4. Наличие на електронен каталог и възможност за автоматизирано търсене на информация 
по зададени от потребителя параметри; - НЕ  
2.5. Онлайн обслужване на потребители (брой);  - НЕ  
2.6. Дигитализация на фондове (брой дигитализирани фондови единици); - НЕ  
2.7. Използване на уебсайт, Фейсбук или други електронни комуникационни канали за 
популяризиране на библиотечните услуги и обратна връзка с потребителя; - ДА  
2.8. Наличие на адаптирани библиотечни услуги за хора с намалено зрение; - НЕ  
2.9. Дейности за оптимизиране и повишаване степента на автоматизация на библиотечно-
информационното обслужване през 2020 г. - продължава работата по електронния каталог. 

3. Художествени състави и други форми на любителско творчество, които читалището ще 
поддържа през 2020 г. 

1. Вокална група за народно пеене – р-л Румяна Иванова – 16 уч. 
2. Певческа група за автентичен фолклор -  р- л Румяна Иванова – 12 уч. 
3. Група за стари градски песни  - р-л Радка Митева – 6 уч. 
4. Мъжка певческа група – р-л Ивайло Лазаров  - 6 уч. 
5. Коледарска група – р-л Стоян Баев  - 6 уч. 
6. Лазарска група – р-л Величка Бистрашка  - 10 уч. 
7. Група за обичаи – р-л Румяна Иванова – 15 уч. 
8. Танцов състав – 16 уч. 

4. Колективни и индивидуални форми на обучение 
1. Клуб за народни танци 
2. Клуб по йога 
3. Клуб по Канго  
4. Клуб „Лятно училище“ 
5. Клуб здравословна гимнастика 
6. Кръжок по „Ръкоделие“ 

5. Планирани нови образователни и клубни форми през 2020 г.  
Клуб „Млад художник“ 

6. Планирани нови форми в областта на любителското творчество през 2020 г. 

7. Музейни колекции (съществуващи и/или в проект за 2020 г.) 
Етнографска музейна сбирка, създадена 1978 г. 
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8. Публични инициативи, организирани от читалището за местната общност в седалището му 
Януари  

1. Бабинден – Спазване на обичая къпане на бабата  - акушерка , ходи се в последното родено 
бебе и се измиват ръцете на бабата/ нарича се за здраве и плодородие/ 

2. Тържество с концертна програма 
Февруари  
1. На 14 Февруари / Трифон Зарезан /. По стара традиция мъже от групата за Обичай подрязват 

лозите, след което участват в конкурс за най – хубаво домашно вино.  
2. Честването на обесването на Васил Левски  - изложба „Спомени за Левски” 
Март  
1. Ден на самодееца 
2. Тематична Витрина за  3 март 
3. Традиционно честване на Осми март – празнична програма 
4. Честване на Първа пролет  - празнична програма 
Април  
1. Лазаровден  - Лазаруване на групите към читалището 
2. Великден – Великденско тържество , богата концертна програма на групите от читалището , 

състезание за най – красиво яйце и вкусен козунак. 
3. Традиционни конни състезания , богата програма , музика , участие на клуба за танци 
Юни  
1. Първи юни – ден на детето, детска концертна програма, забавни игри. 
2. Фолклорен фестивал „Сандрово пее и танцува“ 
Октомври  
1. Ден на пенсионера – 01.10 
Ноември  
1. Ден на народните будители – Тематична витрина 
2. На 9 Ноември ще се проведе традиционният празник на селото – Богата концертна програма 

на съставите от читалището,  оркестър за всички гости и жители на селото, организирани 
конни състезания за прескачане на препятствия. 

Декември  
- 22. декември ще се проведе Коледно тържество – с богата концертна програма за най – 

малките, подаръци от дядо Коледа за всички деца   
- 24. декември Коледуване на Коледарската група 
- На 31 декември Традиционно посрещане на Новата година на площада с музика. 
9. Участия в общински и регионални фестивали, прегледи, събори, конкурси и др. 
1. Фолклорен фестивал „Златната липа“ - с. Николово 
2. ФС „Златната гъдулка“ – гр. Русе 
3. ФФ „Сандрово пее и танцува“ 
4. Празник на тиквата - село Тетово 
5. Русенски карнавал 
10. Участия в национални и международни фестивали, прегледи, събори, конкурси 
1. Национален Фестивал „Несебърски накит“ – гр. Несебър 
2. Балкан фолк - Велико Търново 
3. Евро фолк - Черно море 
4. Международен фестивал в Сърбия 

11. Проекти, чиято реализация продължава и през 2020 г. 
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Всички проекти приключват 2019 г. 

12. Планирани за разработване и изпълнение на нови проекти през 2020 г.  
Проекти от Министерство на културата. 
Проекти, финансирани от Община Русе, по Програма „Култура“ 

АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ 

1. Субсидирана численост на персонала 
- субсидираната численост на персонала (щатни бройки) – 1,25 
- поименно разписание на длъжностите, включващо длъжностно наименование, имената на 
лицата, образователна степен и квалификация. 
 Величка Костадинова Бистрашка – висше – бакалавър – хореография. Професионална 
квалификация за библиотекар и библиограф. 

2. Планирате ли повишаване на квалификацията на работещите в читалището?  

МАТЕРИАЛНА БАЗА 

1. Сградата има ли застраховка; не  

2. Състояние на сградния фонд 
Обща площ – 577 м2 
Кабинети – 5 бр. 
Довършване на ремонта в Киносалона – мокет, подмяна на седалки. 
Ориентировъчна стойност на необходимите ремонтни дейности – 23,000 лв.  

ПРОГНОЗНИ ДАННИ ЗА СОБСТВЕНИТЕ ПРИХОДИ В БЮДЖЕТ 2020 

1. Очаквани приходи от проекти: 1000 лв. 

2. Очаквани приходи от управление на читалищната собственост (сгради, помещения, земи и 
др.) и/или друга допълнителна стопанска дейност: 11 676 лв. 

3. Очаквани други приходи, вкл. приходи от дарения и спонсорство: 1000 лв. 

4. Планирани приходи от членски внос: 150 лв. 

 Дата:  04.11.2019 г.                                                                    Председател на читалището: Стоян Баев 

 

НЧ „СВ. ДИМИТЪР БАСАРБОВСКИ 1902“ – С. БАСАРБОВО 
 

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 

Читалище: НЧ ,,Свети Димитър Басарбовски 1902“ 

Гр./с.: Басарбово 

Брой жители на населеното място: 1 400 

Брой читалищни членове: 57 

СЪДЪРЖАНИЕ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА 

1. Библиотечно и информационно обслужване 
1.1. Брой на библиотечните единици във Вашия библиотечен фонд; 10 939 
1.2. Прогноза за увеличаване на библиотечния фонд през 2020 г.: 120 
1.3. Брой на абонираните за 2020 г. издания; 2 
1.4. Брой планирани инициативи в библиотеката; 7 
1.5. Дейности за оптимизиране качеството на библиотечно-информационното обслужване през 
2020 г. и конкретни мерки за разширяване броя на читателските посещения. 
- закупуване на нови книги, като паралелно с това се оформят кътове с анонси към тях; 
- оказване помощ предимно на възрастни хора при търсене на информация от интернет; 
- организиране на лекции по теми, интересуващи земеделците, овощарите /отглеждане, 
съхраняване, вредители по културите/; 
- осигуряване достъп до интернет за възрастните хора; 
- организиране на турнири и състезания с образователна насоченост  за деца от селото; 
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 След извършен ремонт в сградата на читалището се премести пенсионерски клуб ,,Дълголетие“ 
с. Басарбово. Това дава възможност за провеждане на ежедневни срещи с членовете на клуба и 
запознаването им с предлаганите от библиотеката услуги. 
2. Автоматизация на библиотечно-информационното обслужване 
2.1. Наличен брой компютри и периферни устройства (принтер, скенер) и други съвременни 
информационни устройства;   
- 1 бр. стационарна компютърна система; 
- мултифункционално устройство 3 в 1 ,,Самсунг“; 
- лаптоп ,,Asus’’; 
- проектор и прожекционен екран; 
2.2. Осигурен достъп до интернет; да 
2.3. Наличие и употреба на специализиран софтуерен продукт за библиотечно обслужване 
(напр. Автоматизирана библиотека на PC-TM, e-Lib PRIMA или др.);да 
2.4. Наличие на електронен каталог и възможност за автоматизирано търсене на информация 
по зададени от потребителя параметри; не 
2.5. Онлайн обслужване на потребители (брой); не 
2.6. Дигитализация на фондове (брой дигитализирани фондови единици); не 
2.7. Използване на уебсайт, Фейсбук или други електронни комуникационни канали за 
популяризиране на библиотечните услуги и обратна връзка с потребителя; да 
2.8. Наличие на адаптирани библиотечни услуги за хора с намалено зрение; не 
2.9. Дейности за оптимизиране и повишаване степента на автоматизация на библиотечно-
информационното обслужване през 2020 г. 

3. Художествени състави и други форми на любителско творчество, които читалището ще 
поддържа през 2020 г.  
1. Женска певческа група  ,,Китка”, р-л Спасийка Димитрова - 13 хористки 
2. Танцова формация ,,Басарбовски лудории” с хореограф Катерина Стоянова – 20  танцьори 
3. Група за възраждане на обичая „Лазаруване“ с р-л Елена Лунчева, 21 участници                                              
4. Група за изучаване на обичая „Коледуване“ с р-л Елена Лунчева, 15 участници 
5. ДВГАФ ,,Слънце“- 9 участника, р-л Спасийка Димитрова 

4. Колективни и индивидуални форми на обучение 
1. Детска театрална школа 
2. Клуб  ,,Моята цветна градинка” 
3. Клуб  ,,Природата на Басарбово” 
4. Женска фолклорна група 
5.Група за народни танци 
6. Клуб „Кулинарни фантазии“ 
7. Клуб „Художествено слово“ 
8. Група за възраждане на обичая „Лазаруване“ 
9. Група за изучаване на обичая „Коледуване“ 

5. Планирани нови образователни и клубни форми през 2020 г.  
Здравни беседи за пенсионери 

6. Планирани нови форми в областта на любителското творчество през 2020 г. 
Детски  състав за народни танци 

7. Музейни колекции (съществуващи и/или в проект за 2020 г.) 

8. Публични инициативи, организирани от читалището за местната общност в седалището му  
М. Януари 
1. Общоселски концерт в чест на празника на родилната помощ. Възпроизвеждане на ритуала 
,,Бабинден” и организиране на маски   
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2. Общоселска дискотека с развлекателна програма-21 януари 
М. Февруари 
3. Отбелязване 116-та годишнина от рождението на генерал-полковник Захари Симеонов 

Захариев – 4 февруари 
М. Март 
4. Изработване на мартеници – 1 март; Изложба на изработените мартеници  
5. Конкурс за най-оригинална мартеница-1 март 
6. Концерт по случай деня на художествената самодейност-1 март 
7. Честване на Освобождението на България от турско робство – 3 март 
М. Април 
8. Възраждане на обичая ,,Лазаруване” 
9. Беседа с отец Алеко за историята и обичаите на Великден 
10. Изложба на великденски яйца и козунаци 
11. Състезание за най-здраво великденско яйце 
М. Май  
12. Гергьовденска люлка – 6 май 
13. Гергьовденско хоро и концерт 
14. Еньовден бране на билки от ученици Изложба на апликации от билки набрани в село 

Басарбово 
15. Отбелязване на Деня на славянската писменост и култура, чрез рецитал на клуб 

„Художествено слово“  – 24 май 
М. Юни 
16. Детски празник на открито с участието на герои от приказките – 1 юни 
17. Отбелязване на Деня на Ботев и загиналите за свободата на България, поднасяне на цветя 

пред паметника на загиналите войни от село Басарбово и тържествена заря 
М. Юли 
18. Еднодневна  екскурзия на децата от с. Басарбово под наслов „Опознай родината за да я 

обикнеш“    
М. Август 
19. Организиране на традиционен турнир по шахмат за деца и възрастни  
М. Септември  
20. Организиране на традиционен турнир по белот – месец септември 
М .Октомври 
21. Отбелязване на денят на възрастните хора – 1 октомври 
22. Честване на патронният празник на читалището – 27 октомври 
23. Концерт във връзка с празника на село Басарбово 
М. Декември 
24. Коледари – възраждане на обичая 
25. Коледно тържество 
26. Украсяване на площада за Коледа и нова година 
27. Изложба на коледни картички и украса  
28. Възпроизвеждане на нощта на Коледа – посещение по домовете на дядо Коледа, Снежанка 

и техните джуджета. Разнасяне подаръци на децата в Басарбово. 

9. Участия в общински и регионални фестивали, прегледи, събори, конкурси и др. 
1. ,,Сцена под липите” село Николово  
2. ,,Сандрово пее и танцува” село Сандрово 
3. „От Дунав до Балкана“ град  Борово 

10. Участия в национални и международни фестивали, прегледи, събори, конкурси 
1. ,,Златната гъдулка” гр. Русе 
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2. „Море от ритми“ гр. Балчик                                                                                                                                              
3. ,,Фолклорен извор“ с. Царевец 

11. Проекти, чиято реализация продължава и през 2020 г. - няма 

12. Планирани за разработване и изпълнение на нови проекти през 2020 г.  
Проект за организиране на класическа театрална постановка и развитие на самодеен театър в 
селото. 

АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ 

1. Субсидирана численост на персонала 
- субсидираната численост на персонала (щатни бройки): 1,25 щ. бр. 
- поименно разписание на длъжностите, включващо длъжностно наименование, имената на 
лицата, образователна степен и квалификация: 
Елена Григорова Лунчева – секретар на читалището, магистър по специалност ,,Право“, 1 щ.бр. 
Катерина Стефанова Стоянова – художествен ръководител на танцов състав, висше 
образование, специалност ,,Инженер ТУТ“, 0,25 щ.бр. 

2. Планирате ли повишаване на квалификацията на работещите в читалището? Посещение на 
тематични семинари и обучения тясно свързани с работата по организацията на библиотечната 
дейност и организаторската работа по провеждане на мероприятия; 

МАТЕРИАЛНА БАЗА 

1. Сградата има ли застраховка; няма 

2. Състояние на сградния фонд 
През 2018 с отпуснатите от Община Русе целеви средства бяха ремонтирани три от четирите 
ската на покрива. Необходими са 12 000 лева за довършване на покривната конструкция. 

ПРОГНОЗНИ ДАННИ ЗА СОБСТВЕНИТЕ ПРИХОДИ В БЮДЖЕТ 2020 

1. Очаквани приходи от проекти: 2000 

2. Очаквани приходи от управление на читалищната собственост (сгради, помещения, земи и 
др.) и/или друга допълнителна стопанска дейност: 9000 

3. Очаквани други приходи, вкл. приходи от дарения и спонсорство: 500 

4. Планирани приходи от членски внос: 180 

Дата: 01.11.2019 г.                                                     Председател на читалището: Милена Йорданова 

 
НЧ „МАКСИМ ГОРКИ 1928“ – С. ПРОСЕНА 

 

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 

Читалище:                          НЧ „Максим Горки 1928“ 

Гр./с.:                                             Просена 

Брой жители на населеното място:   655 

Брой читалищни членове:                   50 

СЪДЪРЖАНИЕ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА 

1. Библиотечно и информационно обслужване 
1.1. Брой на библиотечните единици във Вашия библиотечен фонд;                     7022 
1.2. Прогноза за увеличаване на библиотечния фонд през 2020 г.                            100 
1.3. Брой на абонираните за 2020 г. издания;                                                                   3 
1.4. Брой планирани инициативи в библиотеката;                                                          5 
1.5. Дейности за оптимизиране качеството на библиотечно-информационното обслужване 
през 2020 г. и конкретни мерки за разширяване броя на читателските посещения. 
- попълване на библиотечният фонд със закупени печатни произведения 
- чрез планираните инициативи в библиотеката 
- абонамент на периодични издания, които се търсят от читателите 
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2. Автоматизация на библиотечно-информационното обслужване 
2.1. Наличен брой компютри и периферни устройства (принтер, скенер) и други съвременни 
информационни устройства; (да се опишат подробно) 
- Един  брой  компютър,  лазерен  принтер  (3 в 1) 
2.2. Осигурен достъп до интернет;  -  Да  /Мултилинк ООД/ 
2.3. Наличие и употреба на специализиран софтуерен продукт за библиотечно обслужване 
(напр. Автоматизирана библиотека на PC-TM, e-Lib PRIMA или др.); 
- Библиотечен  софтуер. /СофтЛиб/ 
2.4. Наличие на електронен каталог и възможност за автоматизирано търсене на информация 
по зададени от потребителя параметри; - не 
2.5. Онлайн обслужване на потребители (брой); - не 
2.6. Дигитализация на фондове (брой дигитализирани фондови единици); - не 
2.7. Използване на уебсайт, Фейсбук или други електронни комуникационни канали за 
популяризиране на библиотечните услуги и обратна връзка с потребителя; - да 
2.8. Наличие на адаптирани библиотечни услуги за хора с намалено зрение;  не 
2.9. Дейности за оптимизиране и повишаване степента на автоматизация на библиотечно-
информационното обслужване през 2020 г. 
– осигуряване на финансови средства за годишна такса на СофтЛиб 

3. Художествени състави и други форми на любителско творчество, които читалището ще 
поддържа през 2020 г. 
1. Женска  вокална  група    -  Марийка  Узунова                         8 бр. 
2. Коледарска  група              -  Любомир  Колев                           5 бр. 
3. Театрална  трупа                -  Цветанка  Лазарова                      5 бр. 
4. Детска  група  „Лазарки“ -  Цветанка  Тодорова                       9 бр. 

4. Колективни и индивидуални форми на обучение 
1. Клуб „Млад рецитатор”, 
2. Клуб „Ръкоделие” 
3. Компютърна грамотност. 

5. Планирани нови образователни и клубни форми през 2020 г.  – не  

6. Планирани нови форми в областта на любителското творчество през 2020 г. – не  

7. Музейни колекции (съществуващи и/или в проект за 2020 г.)  -  етнографска колекция 
–  Обновяване, допълване етнографската колекция. 

8. Публични инициативи, организирани от читалището за местната общност в седалището му 
м. януари 
  1. 01.01.- 170 години от рождението на Захари Стоянов /1850 – 1889/ - революционер   и  
писател – кът. 
  2. 15.01.- 125 години от рождението и 90 години от смъртта на Гео Милев /1895 -1925/ - поет  
и  публицист – кът, 
  3. 19.01.- 15 години от смъртта на Ивайло Петров /1923 – 2005/, писател – кът, 
  4. 21.01.- Бабин ден – общоселски празник,  
  5. 26.01.- 40 г. от смъртта на Георги Караславов, бълг. писател (1904 - 1980) - кът, 
м. февруари 
  6. 14.02.- Свети Валентин и Трифон Зарезан – зарязване на лозе със самодейци на читалището 
и други желаещи,                                                                                          
  7. 19.02.- 147 години от гибелта на Васил Левски /1837 – 1873/, революционер,  
демократ, стратег и вожд на българската национал-освободителна революция - кът, 
м. март 
  8. 01.03. – Баба Марта –тържество с ЦДГ „Лилия“, 
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  9. 03.03. – 142 години от Руско-турската освободителна война – национален  празник – кът,  
изява на Клуб „Млад  рецитатор“. 
10. 07.03. – Тодоров  ден – музикална програма, състезания с коне, стрелба, бягане, 
11. 08.03. – Международен  ден на  жената – празнична вечер с изява на Вокалната група, 
Театралната трупа и Клуб „Млад рецитатор“, изложба от Клуб „Ръкоделие“, 
12. 24.03. – 115  години от смъртта на Жул Верн /1828 -1905/, френски писател - кът. 
13. 25.03. – 130 год. от рождението на Чудомир /Димитър Чорбаджийски 1890-1967/, 
български писател хуморист, художник и краевед. 
14. 28.03. – 152 години от рождението на Максим Горки /1868 - 1936/, руски писател,  патрон  
на  нашето  читалище – кът, 
м. април 
15. 02.04. – Международен ден на детската книга - среща-четене в библиотеката с деца, 
16. 08.04. – Международен ден на ромите – празник с деца от ромската общност, 
17. 11.04. – Лазаруване (лазарки из село) 
18. 16.04. – 15 год. от смъртта на Ивайло Петров /Продан Петров Кючуков - 1923-2005/, 
български писател – кът, 
19. Великденска изложба на боядисани яйца,  
20. 19.04. – Великденски концерт,  
21. 20.04. – 144  год. от Априлско въстание – витрина, 
22. 22.04. – 100  год. от рождението на Валери Петров /1920-2014/, български поет, сценарист, 
драматург и преводач - кът, 
23. 23.04. – Международен ден на книгата - среща-четене в библиотеката с деца от ІV група от 
ЦДГ,  
м. май                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
24. 11.05. – Св. Св. Кирил и Методий – кът. 
25. 11.05. – 180 години Стефан Караджа - революционер и войвода – кът. 
26. 22.05. – 135 г. от смъртта на Виктор Юго – кът, 
27. 24.05. Ден  на  славянската  писменост  и  култура – програма  на  Клуб „Млад 
рецитатор“. 
28. 26.05. – 135 год. от рождението и 60 години от смъртта на Николай Лилиев - кът. 
м. юни                                                                                                                                                        
29. 01.06. – Ден на детето – награждаване на първокласниците и най-четящите деца, детска 
програма, игри и състезания, 
30. 02.06. – Ден на Ботев и падналите за свободата – кът,  
31. 18.06. – 84  години от смъртта на Алексей Максимович Пешков (М. Горки) - кът,  
32. 22.07. – 10 год. от смъртта на Дончо Цончев /1933 - 2010/, писател – кът. 
м. юли                                                                                                                                                                          
33. 01.07. – 125 години от смъртта на Петко Рачов Славейков /1827 – 1895 - кът. 
34. 01.07. – Лятно четене в библиотеката с деца от 7 до 14 год. възраст, 
35. 09.07. – 170 год. от рождението на Иван Вазов /1850-1921) – кът  
м. август                                                                                                                                                           
36. м. 08. – Излет сред природата с четящите деца,  
37. 18.08. – 170 г. от смъртта на Оноре дьо Балзак, френски писател/1799-1850/ - кът,                                                                                                                                                                    
м. септември    
38. 02.09. – 170 г. от рождението на Захарий Стоянов (Джендо Стоянов Джедев) – кът,                                                                                                                                                                                                            
39. 06.09. – 135 години от Съединението на България с Източна Румелия – витрина   
40. 22.09. – Ден на независимостта – кът,  
м. октомври  
41. 01.10. – Ден на възрастните хора - празник с пенсионери, самодейци,  
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42. 14.10. – Петковден – храмов празник на селото с представяне на Вокалната група в 
църквата „Св. Параскева”,                                                                                                                                                          
43. Традиционeн събор на селото – концерт, общоселско хоро с оркестър, 
44. 19.10. – Международен ден на четенето – среща с ученици от ОУ в библиотеката, 
м. ноември                                                                                                                                                  
45. 01.11. – Ден на народните будители – кът,  
46. 09.11. – 140 години от рождението на Йордан Йовков /1880 -1937/– кът. 
47. 20.11. – 110  години от смъртта на Лев Николаевич Толстой /1828 - 1910/ – кът. 
48. 21.11. – Ден на  християнското  семейство – изложба  от  Клуб „Ръкоделие“, 
49. 21.11. – Беседа за християнското семейство с IV група на ЦДГ „Лилия“ 
м. декември                                                                                                                                                            
50. Коледен  концерт-спектакъл  от самодейците към читалището  
51. 25.12. – Коледа: Коледари из село.  

9. Участия в общински и регионални фестивали, прегледи, събори, конкурси и др. 
1 „Златната гъдулка” – гр. Русе 
2. „Русенски карнавал” – гр. Русе 
3. Фолклорен фестивал „Жива вода” – с. Каран Върбовка, 
4. Фестивал „Сцена под липите” – с. Николово, 
5. „Сандрово пее и танцува” – с. Сандрово, 
6. ФФ „Да си попеем и поиграем, както ний си знаем“ с. Писанец, 
7. „Празник на плодородието“ с. Чилнов. 

10. Участия в национални и международни фестивали, прегледи, събори, конкурси 
1. Национален събор-надпяване „Авлига пее” с. Обединение 
2. Национален фолклорен фестивал „Фолклорен извор” с. Царевец 

11. Проекти, чиято реализация продължава и през 2020 г.                                     - не 

12. Планирани за разработване и изпълнение на нови проекти през 2020 г.      - не 

АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ 

1. Субсидирана численост на персонала 
   - субсидираната численост на персонала (щатни бройки)  1 щ. бр. 
   - поименно разписание на длъжностите, включващо длъжностно наименование, имената на 
лицата, образователна степен и квалификация. 
Цветанка Тодорова – средно обр., секретар,  работник в библиотека – 3 степен библиотекар. 

2.Планирате ли повишаване на квалификацията на работещите в читалището? - Не 

МАТЕРИАЛНА БАЗА 

1. Сградата има ли застраховка;  Да. 

2. Състояние на сградния фонд 
Има необходимост от смяна на дограмата на прозорците на салона и кино-кабината, която е 
на по вече от 50 години и пропуска всеки дъжд в помещенията.  За подмяната на дограмата и 
подмазване на прозорците ще са нужни приблизително 3000 лева. 

ПРОГНОЗНИ ДАННИ ЗА СОБСТВЕНИТЕ ПРИХОДИ В БЮДЖЕТ 2020 –   3500,00  

1. Очаквани приходи от проекти:     - 

2. Очаквани приходи от управление на читалищната собственост (сгради, помещения, земи и 
др.) и/или друга допълнителна стопанска дейност: 3400,00 

3. Очаквани други приходи, вкл. приходи от дарения и спонсорство:                    - 

4. Планирани приходи от членски внос:  100,00 

Дата:  07.11.2019 г.                                                       Председател на читалището: Петър Петракиев 
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НЧ „СВЕТЛИНА 1927“ – С. БЪЗЪН 

 

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 

Читалище: Народно читалище “Светлина 1927“ 

Гр./с.: с. Бъзън, Общ. Русе, ул. “Св.Св.Кирил и Методий“ №37 

Брой жители на населеното място:1360 

Брой читалищни членове:70 

СЪДЪРЖАНИЕ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА 

1. Библиотечно и информационно обслужване 
1.1. Брой на библиотечните единици във Вашия библиотечен фонд; 9 960 библ. ед. 
1.2. Прогноза за увеличаване на библиотечния фонд през 2020 г.- 200 броя книги. 
1.3. Брой на абонираните за 2020 г. издания; 4 броя /2 ежедневника + 2 седмичника/ 
1.4. Брой планирани инициативи в библиотеката; 29 
1.5. Дейности за оптимизиране качеството на библиотечно-информационното обслужване 
през 2020 г. и конкретни мерки за разширяване броя на читателските посещения. 

 Закупуване на книги; 

 Абониране на повече периодични издания; 

 Набор и печат, копиране, сканиране; 

 Отбелязване на значими дати и годишнини на събития и личности от историческия и 
културен календар; 

 Срещи с творци и дейци на културата; 

 Представяне на книги и литературни четения; 

 Разработване на собствени проекти и участия като партньор; 

 Изложби по различни поводи 
2. Автоматизация на библиотечно-информационното обслужване 
2.1. Наличен брой компютри и периферни устройства (принтер, скенер) и други съвременни 
информационни устройства; Ксерокс - 1 брой и скенер 1 брой. 
2.2. Осигурен достъп до интернет; ДА 
2.3. Наличие и употреба на специализиран софтуерен продукт за библиотечно обслужване 
(напр. Автоматизирана библиотека на PC-TM, e-Lib PRIMA или др.);- 
нямаме софтуер. 
2.4. Наличие на електронен каталог и възможност за автоматизирано търсене на информация 
по зададени от потребителя параметри;- нямаме електронен каталог. 
2.5. Онлайн обслужване на потребители (брой);95 броя. 
2.6. Дигитализация на фондове (брой дигитализирани фондови единици);-НЕ 
2.7. Използване на уебсайт, Фейсбук или други електронни комуникационни канали за 
популяризиране на библиотечните услуги и обратна връзка с потребителя; ДА 
2.8. Наличие на адаптирани библиотечни услуги за хора с намалено зрение;НЕ 
2.9. Дейности за оптимизиране и повишаване степента на автоматизация на библиотечно-
информационното обслужване през 2020 г. 
Ще кандидатстваме с проект за закупуване на специализиран софтуерен продукт за 
библиотечно обслужване. 

3. Художествени състави и други форми на любителско творчество, които читалището ще 
поддържа през 2020 г. 

 ФПГ, р-л Силвия Мирчева, брой участниците – 19.  

 Група за турски фолклор с ръководител Невин Заптиева, бр. уч. 11 

 Група „Любими песни“ – брой на участниците – 6 
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 Индивидуални изпълнители, който достойно се представят на планувани и реализирани 
мероприятия.  

 Временна група за традиционен обреден празник „Коледари” с р-л Пламен Мирославов 
Иванов, брой на участниците – 7.  

 Лазарска група от деца и възрастни, бр. участници - 14. 

 Танцова формация „Step by Step“ с р-л Михаела Борисова, участници 12. 

 ФФГ „Китка“   

 Група за автентичен фолклор „Настроение“ 

4. Колективни и индивидуални форми на обучение 
Детски клуб „Приятели на Книгата”,  
Детски клуб „Искам да знам”,  
Клуб „ Любители на художественото слово” 
Лятна занималня 
Клуб „Роден край” 
Закрита зала за тенис на маса  

5. Планирани нови образователни и клубни форми през 2020 г.  

 „Детско ателие”, в което ще се предостави възможност за разкриване на творческите 
способности на деца и ученици от различни възрасти, 

 Подобряване творческите подходи в работата с деца и младежи, като се предостави 
възможност организирано и по интереси да използват в свободното си време откритите през 
2013 година комбинирана зала за игра на тенис на маса и за провеждане на мероприятия с 
образователна и развлекателна цел, зала за  

 Интернет клуб;  

 Организирани занимания на деца и ученици през зимна и пролетна ваканция. 

 Организиране на екскурзии до близки и далечни дестинации целящи създаване на интерес 
към изучаването на историята и съвременността на родния край и  оползотворяване на 
свободното време на децата и младежите на селото през летния сезон. 

6. Планирани нови форми в областта на любителското творчество през 2020 г. 

 Школа по модерни танци, която ще обучава деца до 14 годишна възраст, 

 Увеличаване числеността на индивидуалните изпълнители, 

 Създаване на Танцова група за български хора и ръченици. 

7. Музейни колекции (съществуващи и/или в проект за 2020 г.) 
Не възнамеряваме да създаваме. 

8. Публични инициативи, организирани от читалището за местната общност в седалището му 
М. Януари 

Зимните празници и обичаи в съвременния живот на българина: 

 01.01.2020 г. - „Сурваки“ 

 21.01.2020 г. - "Бабинден" . Посещение в Здравна служба в с. Бъзън и баба израждала жените 
в миналото. Народно веселие, съвместно с пенсионерски клуб. 

М. Февруари 

 04.02.2020 г. – Зимни забавления с деца и ученици. 

 14.02.2020 г. - Трифон Зарезан- празник на лозаря и винаря. 

 19.02.2020г. - Тържество посветено на 147 г. от обесването на Васил Левски. 
М. Март 

 01.03.2020 г. - Честване деня на любителското творчество – среща на любителски 
състави от населеното място. Изложба на мартеници.  

 03.03.2020 г. - 142 години от Освобождението на България. 
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 08.03.2020 г. - Поздравителен концерт  посветен на жената. 

 22.03.2020г.- Празничен концерт “Да съхраним българското“ посветен на деня на 
самодееца, осми март и настъпващата първа пролет     

М. Април 
•   Инициатива на библиотеката – „Читалището през ваканцията”- занимателни игри и 
екскурзии до близки дестинации. 
•   11.04.2020 г. – Лазаруване на деца и възрастни. 
•   17.04.2020 г. – Боядисване на яйца от деца и възрастни. 
•   18.04.2020 г. - Великден, великденска изложба празнична програма 
М. Май 
• 24.05.2020 г. - Ден на славянската писменост и култура. Кратка програма.  
М. Юни 
• Ден на детето - културни прояви и забавна програма; екскурзия под наслов “Да опознаем 

България“. 
• 02.06.2020 г. - Възпоменание за Ботев и за загиналите за свободата на България 
• 24.06.2020 г. - Еньовден – обредно събиране на билки, съвместно с Пенсионерски клуб. 
М. Септември 
•    06.09.2020 г. - Честване Деня на съединението на България. 
•    22.09.2020 г. - Честване на Деня на независимостта на България. 
М. Октомври 
•   01.10.2020 г. - Ден на поезията /среща с поети от населеното  място/ и отбелязване 
Международния ден на възрастните хора. 
М. Ноември 
•   01.11.2020 г. - Ден на народните будители. 
•   07.11.2020 г. - Празник на селото. 
•   21.11.2020 г. - Ден на християнското семейство. 
М. Декември 
•   25.12.2020 г. - Коледуване. Участие на коледарска група. 
•   26.12.2020 г. – Детска дискотека 
•   26.12.2020 г. - Коледен концерт. Празнична програма с участието на самодейни състави, 
ученици и деца от детската градина. 

9. Участия в общински и регионални фестивали, прегледи, събори, конкурси и др. 

 Участие във Фолклорен събор „Златната гъдулка“; 

 Фолклорен фестивал „ От Дунав до Балкана”- гр. Борово 

 Фолклорен фестивал „Сандрово пее и се смее” 2020“ 

 Русенски карнавал 2020 

 Гергьовден в с. Ново село; 

 Туристическо изложение „Уикенд туризъм“ и Фестивал на туристическите анимации 2020 

 Фолклорен събор „Жива вода“ в с. Каран Върбовка; 

 ФФ “Шарено хоро“ гр. Русе 2020; 

 Рибен фестивал в с. Бръшлен; 

 Регионална среща на традициите в с. Семерджиево. 

 Фестивал на любителското изкуство „Талантът възраст няма” в  гр. Русе. 

10. Участия в национални и международни фестивали, прегледи, събори, конкурси 
• Национален фестивал за двугласно пеене с международно участие в Неделино; 
• Национален фолклорен фестивал “Болярска среща“ гр. Велико Търново; 
• Национален фолклорен фестивал в с. Водица, община Попово. 
• Фестивал на турския фолклор в гр. Варна; 



67 
 

• Международен фолклорен фестивал „Сандрово пее и се смее”   

11. Проекти, чиято реализация продължава и през 2020 г. - ДА - 5 бр. 
- Основен бенефициент в проект “Да съхраним българското“; 
- Основен бенефициент в проект „Да опознаем България“; 
- Участие, като партньор в проект „Стихове и песни за България“ - „Празник на патриотичната 

песен“; 
- Участие като партньор в проект „Децата на Бъзън“; 
- Участие като партньор в проект “От Векове за Векове“ - традиции и обичаи в с. Ястребово 

12. Планирани за разработване и изпълнение на нови проекти през 2020 г.  
-  Проект за закупуване на специализиран софтуерен продукт за библиотечно обслужване 
(напр. Автоматизирана библиотека на PC-TM, e-Lib PRIMA или др.); 
-  Проект за закупуване на носии и сценично облекло;  
- Проект за закупуване на озвучителна техника. 

АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ 

1. Субсидирана численост на персонала 
- субсидирана численост на персонала (щатни бройки)- 1,75 субс. бройки 
- поименно разписание на длъжностите, включващо длъжностно наименование, имената на 
лицата, образователна степен и квалификация. 
Трудов договор – Гюнер Илми Махмуд – Секретар, допълващ длъжността с работник в 
библиотека – 1 бройка с висше образование и проф. обучен библиотекар  
Трудов договор – Гюлфие Зихатова Дервишева - чистач – 0,5 бройка със средно образование на 
четири часов работен ден. 
Трудов договор – Здравка Христова Цветанова - Работник в библиотека - 0,25 щ. бр. по чл.114 
от КТ. 

2. Планирате ли повишаване на квалификацията на работещите в читалището? НЕ  

МАТЕРИАЛНА БАЗА 

1. Сградата има ли застраховка;-НЕ 

2. Състояние на сградния фонд 
През 2019 не сме извършвали текущ ремонт. 
През 2019 година ни беше отпусната  целева субсидия за отоплителни уреди в размер на 
6600,00 лв., с които закупихме два колонни климатика за концертната зала на читалището и 
един стенен климатик за заемната. 
Имаме необходимост от закупуване и монтаж на още два  броя колонни климатици за 
концертната зала. 

ПРОГНОЗНИ ДАННИ ЗА СОБСТВЕНИТЕ ПРИХОДИ В БЮДЖЕТ 2020 

1. Очаквани приходи от проекти: 6000,00лева 

2. Очаквани приходи от управление на читалищната собственост (сгради, помещения, земи и 
др.) и/или друга допълнителна стопанска дейност: 5000,00лв. 

3. Очаквани други приходи, вкл. приходи от дарения и спонсорство: 0,00 

4. Планирани приходи от членски внос: 140,00лв. 

 Дата:   30.10.2019г.                                              Председател на читалището: Катерина Георгиева 
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НЧ „СВЕТЛИНА 1928“ – С. ХОТАНЦА 
 

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 

Читалище: НЧ ”Светлина-1928” 

Гр./с.: Хотанца, общ. Русе 

Брой жители на населеното място: 850 жители 

Брой читалищни членове:53бр 

СЪДЪРЖАНИЕ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА 

1. Библиотечно и информационно обслужване 
1.1. Брой на библиотечните единици във Вашия библиотечен фонд; 2650бр. 
1.2. Прогноза за увеличаване на библиотечния фонд през 2020 г. 45 бр. 
1.3. Брой на абонираните за 2020 г. издания ;2 бр. 
1.4. Брой планирани инициативи в библиотеката; 25 бр. 
1.5. Дейности за оптимизиране качеството на библиотечно-информационното обслужване 
през 2020 г. и конкретни мерки за разширяване броя на читателските посещения. 
Нова закупена литература. 
Свободен достъп до компютрите и интернет. 
2. Автоматизация на библиотечно-информационното обслужване 
2.1. Наличен брой компютри и периферни устройства (принтер, скенер) и други съвременни 
информационни устройства;   
Наличен брой компютри – 4 бр., скенер – 2 бр., принтер – 2 бр. 
2.2. Осигурен достъп до интернет; ДА 
2.3. Наличие и употреба на специализиран софтуерен продукт за библиотечно обслужване НЕ 
2.4. Наличие на електронен каталог и възможност за автоматизирано търсене на информация 
по зададени от потребителя параметри; НЕ 
2.5. Онлайн обслужване на потребители (брой);НЕ 
2.6. Дигитализация на фондове (брой дигитализирани фондови единици);НЕ 
2.7. Използване на уебсайт, Фейсбук или други електронни комуникационни канали за 
популяризиране на библиотечните услуги и обратна връзка с потребителя; ДА 
2.8. Наличие на адаптирани библиотечни услуги за хора с намалено зрение;НЕ 
2.9. Дейности за оптимизиране и повишаване степента на автоматизация на библиотечно-
информационното обслужване през 2020 г. ДА 

3. Художествени състави и други форми на любителско творчество, които читалището ще 
поддържа през 2020 г. 
1. Група за изворен фолклор, ръководител Надя Спасова – 18 бр. 
2. Група за стари градски песни-ръководител Надя Спасова, 15 бр. 
3. Група за народни и модерни танци-ръководител-Надя Спасова – 35 бр. 
4. Група „Лазарки”, ръководител Надя Спасова – 28 бр. 
5. Група „Коледари”, ръководител Надя Спасова – 25 бр. 

4. Колективни и индивидуални форми на обучение 
1. Клуб „Лятна читалня за деца” 
2. Клуб „Знание” 
3. Клуб „Сръчни ръце” 
4. Клуб ”Млад любител на книгата” 
5. Клуб ”Спорт за цялото семейство” 

5. Планирани нови образователни и клубни форми през 2020 г.  



69 
 

1. Учебни занятия в библиотеката 
2. Състезание „Читателски маратон” 
3. Нощи в библиотеката 
4. Библиотекар за един ден 

6. Планирани нови форми в областта на любителското творчество през 2020 г. 
Детска певческа група 
Театрална група 

7. Музейни колекции (съществуващи и/или в проект за 2020 г.) НЕ 

8. Публични инициативи, организирани от читалището за местната общност в седалището му 
Януари: 

1. Витрини, изложби по-случай годишнини от рождението на видни автори-Христо Ботев и Стоян  
Михайловски. 

2. „Бабин ден”-пресъздаване на обичая „Къпане на бабата” от младите майки. Концерт по-случай 
празника. 

Февруари: 
3. Витрина и изложба по-случай годишнина от обесването на Васил Левски, беседа и филм. 
4. „Най-ясната загадка Левски”-ученици от 2,3 и 4 клас на НУ „Васил Априлов” 
5. Отбелязване деня на влюбените-сбирка. 
6. „Ден на лозаря” и конкурс за „Най-хубаво вино” 
7. Как празнува българина Зарезан? 

Март: 
8. Отбелязване „Денят на самодееца -1ви март”. Участие на самодейците в празнична програма. 
9. „Работилничка за мартенички” с децата. Изработване на поздравителни адреси, първо 

мартенски сувенири за всички самодейци. 
10. Организирана изложба „Мартеницата –българския амулет за здраве”. 
11. Посрещане на Баба Марта с първите класове на НУ ”Васил Априлов”. 

12. Трети март-Освобождението на България от Османско владичество-беседа и витрина 
13. Осми март-„Благодаря ти мамо –осмо мартенска седянка и концерт от самодейците на 

читалището по-случай 8ми март. Посещение в пенсионерския клуб и програма за 
жените. 

14. Първа пролет: посрещане на Пролетта сред природата-спортни състезания с децата 
15. Тодоровден: Надбягване с конете на поляната. 

Април: 
16.  Запознаване на учениците с изискванията, условията и начина за ползване на 

необходимата литература в библиотеката. 
17.  Работа с най-малките деца с цел зараждане интереса към книгата. 

       Седмица на детската книга и изкуства за деца: 
18.  Дни на отворените врати-безплатна регистрация за децата 
19.  Изложба на детски рисунки и апликации ”Светът през очите на детето” 
20.  Един учебен час в библиотеката „В приказния свят на Шарл Перо” 
21.  Пътуваща библиотека „В царството на приказките”*прожекции на детски филми. 
22.  Изложба с нови детски книги. 
23.  „Лазаруване”-пресъздаване на обичая с групата ЛАЗАРКИ. 
24.  Великденски празници. Боядисване на яйца с децата. Конкурс за най-красиво 

Великденско яйце. 
25.  Великденска кулинарна изложба-най-красиво подредена Великденска маса. 
26.  Великденско хоро на мегдана. 

Май: 
27.  „Гергьовден”-спортни състезания с деца и родители. 
28.  „В света на книгата”-Аз ,мога да чета, среща с първокласници от НУ Васил Априлов. 
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29. .Участие с художествените състави в с. Ново село – „От Великден до Гергьовден” 
30.  Седмица по повод професионалния празник на библиотечните специалисти: 
31. „Библиотекар за един ден” – за деца 
32.  „Библиотеката гостува на ДГ ”Роза” с. Хотанца - деца, четат приказки на деца. 
33.  Девети май-ден на Европа. Ден на победата над фашизма-изложба 
34.  24-ти май. Ден на българската просвета и култура  
35.  Кой написа нашата азбука? 
36.  Тържество с учениците от първи клас под наслов ”Аз съм вече грамотен-мога да чета”-

детска пиеса. 
37.  25 май „Розите на България”- програма с учениците и самодейците при читалището. 
38.  „С дъх на лято”- концерт на самодейните състави към читалището. 

Юни: 
39.  Честване на Първи юни-куклен спектакъл 
40.  Ден на детето. Конкурс на детска рисунка на асфалт. 
41.  Спортни игри с децата. 
42.  2ри юни –Ден на Ботев и на падналите за свободата на България. Витрина с 

библиотечни документи. 
43.  „Билките в нашия живот”- „Еньовден”. Събиране на лечебни билки и беседа за тяхното 

опазване. 
Юли – Август  

44.  Летен културен отдих. Развлекателни и забавни игри с децата. 
45. Септември: 
46.  6-ти септември. Беседа в клуба на пенсионера. 
47.  15 –ти септември. Отново на училище, посрещане на първокласниците. 
48.  22-ри септември-Съединението на България, беседа и витрина. 

Октомври: 
49. Откриване на работния сезон в библиотеката 
50.  1-ви октомври :Денят на поезията 
51. 1-ви октомври –ден на възрастните хора-програма със самодейците в пенсионерския 

клуб 
Ноември: 

52. 1-ви ноември-Ден на народните будители. Беседа с учениците. Рецитал. Кой са нашите 
будители? 

53. Библиотечен урок. 
54. Празник на селото-участие на самодейните колективи с празнична програма. 
55. Вечер на Християнското семейство. Програма с художествените състави на читалището. 

Декември:  
56. Работилничка ”Коледни вълшебства”- за изработване на сурвачки, коледни украшения, 

картички и Новогодишни късмети. Изработените експонати взеха участие в Коледен 
благотворителен бал. 

57. Общо селско честване. Дядо Коледа пристига-коледен концерт. Украсяване на новогодишната 
елха и запалването и. 

58. Коледуване по домовете с Коледарската група. 

9. Участия в общински и регионални фестивали, прегледи, събори, конкурси и др. 
1. Пролетни прегледи на художествените състави в с. Ново село 
2. Участие на художествените състави „Златна гъдулка-2020” гр. Русе 
3. Участие на художествените състави „Сцена под липите” с. Николово 
4. Участие на художествените състави „Сандрово ,пее и танцува” с. Сандрово 
5. Участие на художествените състави „Жива вода” с. Каран Върбовка 
6. Участие на художествените състави ”Обичаите по нашенски в с. Новград 
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7. Участие на художествените състави в селата Семерджиево и Червена вода. 

10. Участия в национални и международни фестивали, прегледи, събори, конкурси 
Участие на художествените състави в Република Румъния – Гюргево и Мангалия 

11. Проекти, чиято реализация продължава и през 2020 г. 
 Партньори с НУ ”Васил Априлов” с. Хотанца 
 Партньори с НЧ ”Надежда, с. Ново село 

12. Планирани за разработване и изпълнение на нови проекти през 2020 г.  
„Българските библиотеки-съвременни центрове” Министерство на културата  

АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ 

1. Субсидирана численост на персонала 
- субсидираната численост на персонала (щатни бройки) – 1 щ. бройка 
- поименно разписание на длъжностите, включващо длъжностно наименование, имената на 
лицата, образователна степен и квалификация. 
  Надя Георгиева Спасова – работник библиотека, средно образование 

2. Планирате ли повишаване на квалификацията на работещите в читалището? НЕ 

МАТЕРИАЛНА БАЗА 

1. Сградата има ли застраховка; НЕ 

2. Състояние на сградния фонд 
Голямата зала /сватбен салон/ има нужда от подмяна на прозорците и измазване на салона, 
защото има много влага и мазилката пада постоянно. За целият ремонт са необходими 15000 
/петнадесет хиляди/ лева 

ПРОГНОЗНИ ДАННИ ЗА СОБСТВЕНИТЕ ПРИХОДИ В БЮДЖЕТ 2020 

1. Очаквани приходи от проекти: 2000 лв. 

2. Очаквани приходи от управление на читалищната собственост (сгради, помещения, земи и 
др.) и/или друга допълнителна стопанска дейност: 1000 лв. 

3. Очаквани други приходи, вкл. приходи от дарения и спонсорство: НЕ 

4. Планирани приходи от членски внос: 100 лв. 

 Дата:  24.10.2019                                                           Председател на читалището: Венета Недева 

 

НЧ „ПРОСВЕТА 1927“ – С. СЕМЕРДЖИЕВО 
 

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 

Читалище: Народно читалище „Просвета 1927” 

Гр./с.: с. Семерджиево, Община Русе 

Брой жители на населеното място: 1110 

Брой читалищни членове: 52 действителни   

СЪДЪРЖАНИЕ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА 

1. Библиотечно и информационно обслужване 
Моля опишете както следва: 
1.1. Брой на библиотечните единици във Вашия библиотечен фонд-7285 

1.2. Прогноза за увеличаване на библиотечния фонд през 2020 г. -50 

1.3. Брой на абонираните за 2020 г. издания; -3 
1.4. Брой планирани инициативи в библиотеката; -3 
1.5. Дейности за оптимизиране качеството на библиотечно-информационното обслужване 
през 2020 г. и конкретни мерки за разширяване броя на читателските посещения. 
Читалището ни работи по програма Глобални библиотеки. Разполагаме с техниката и е разкрит 
информационния център по програмата. По този начин ние станахме  конкурентоспособни в 
библиотечно-информационното обслужване наравно с други библиотеки. 
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Поддържане на специализиран софтуерен продукт за библиотечно обслужване. 
През 2019 г. читалището ни бе дофинансирано от общинския бюджет с 837.00 лв. за попълване 
на библиотечният фонд, абонамент и обслужване на библиотечен софтуер. 
Читалището ни ще продължи да организира открити уроци с учениците от ОУ „Св. Св. Кирил и 
Методий”, ще продължи и работата в лятната читалня, а това се отразява на читателските 
посещения. 
2. Автоматизация на библиотечно-информационното обслужване 
2.1. Наличен брой компютри и периферни устройства (принтер, скенер) и други съвременни 
информационни устройства; (да се опишат подробно) 
1 брой компютър и 1 брой принтер за административни цели 
3 броя компютри и 1 брой мултифункционално устройство ,както и 1 бр. мултимедия   
2.2. Осигурен достъп до интернет;  ДА  
2.3. Наличие и употреба на специализиран софтуерен продукт за библиотечно обслужване 
(напр. Автоматизирана библиотека на PC-TM, e-Lib PRIMA или др.); 
Внедрен библиотечен софтуер Софт-Либ 
2.4. Наличие на електронен каталог и възможност за автоматизирано търсене на информация 
по зададени от потребителя параметри; - не 
2.5. Онлайн обслужване на потребители (брой); - не 
2.6. Дигитализация на фондове (брой дигитализирани фондови единици); - не 
2.7. Използване на уебсайт, Фейсбук или други електронни комуникационни канали за 
популяризиране на библиотечните услуги и обратна връзка с потребителя; 
Да. Използване на уебсайт на читалището. 
2.8. Наличие на адаптирани библиотечни услуги за хора с намалено зрение; - не 
2.9. Дейности за оптимизиране и повишаване степента на автоматизация на библиотечно-
информационното обслужване през 2020 г. 
- Надграждане на съществуващия специализиран софтуерен продукт за библиотечно обсл.  

3. Художествени състави и други форми на любителско творчество, които читалището ще 
поддържа през 2020 г. 
- Художествени състави:  

- ФГ за пресъздаване на обичаи – 8 участника с р-л Виктория Христова 

- ТС „Слънце” за народни танци - 25 участника – в две групи с р-л Росица Калайджиева 

Школи, курсове, клубове и др.:  
- клуб „Млад приятел на книгата” - 8 участника с р-л Виктория Христова 

- клуб „Роден край” - 5 участника с р-л Виктория Христова 

- клуб „Изобразително и приложно изкуство” - 8 участника с р-л Виктория Христова 

4. Колективни и индивидуални форми на обучение 
Курсове по начална компютърна грамотност – обучител Виктория Христова 

5. Планирани нови образователни форми през 2020 г. -не 

6. Планирани нови форми на любителското творчество през 2020 г. 
- създаване  на певческа група 

7. Музейни колекции (съществуващи и/или в проект за 2020 г.) - не 

8. Публични инициативи, организирани от читалището за местната общност в седалището му 
Януари: 
21.01. „По стар български обичай: „Бабин ден”                                                                                                     
Февруари: 
01.02. Подреждане на витрина със справочна литература, книги и други по случай Деня на лозаря 
19.02. „Обесването на Левски.”- презентация и подреждане на витрина.     
01 – 28 .02. Творческа работилница-изработване на мартеници                                                                                                                                                                                                                 
Март: 



73 
 

08.03 „Бъдете благословени скъпи майки”- Общоселско тържество. 
21.03 „Пролет ”- сред природата с песни и игри...                                                                                                                                                                                      
Април  
01.04. Седмица на детската книга /1 – 10 април / четения 
11.04. Лазаруване        
13.- 16.04. „Великденски празници” – детска работилница и конкурс за най-красиво яйце.                                      
Май: 

06.05. „Гергьовден и Хъдърлез”- регионална среща на традициите. 
24.05.  Рецитал за Деня на славянската писменост и култура                 
Юни: 
01.06. - Ден на детето-състезателни игри   
02.06. - ”Денят на Ботев...” - презентация                                                                                                                        
Юли 
01.07.-31.07. Лятна читалня с деца от клуб "Млад приятел на книгата"   
Септември: 
06.09. Празник на селото – Регионална среща на традициите  
22.09.  „Денят на независимостта”- презентация и беседа . 
Октомври: 
01.10. Международен ден на музиката и поезията: литературно-музикална програма.                                                                                                                                                                                                                            
Ноември: 
01.11. „България и будителите...” - презентация                                                                                                                             
Декември: 
01.-18.12. .Коледна работилница 
20.12. Коледно общоселско тържество - празничен концерт   

9. Участия в общински и регионални фестивали, прегледи, събори, конкурси и др. 
1. Регионалния конкурс „Букет” 
2. Международен ден на майчин език – гр. Русе 
3. Празник на народната носия (Сирни Заговезни) гр. Русе 
4. От векове за векове - традиции и обичаи - с. Ястребово 
5. Великденска плетеница - с. Червена вода 
6. Пролетни прегледи на любителското худ. творчество - с. Ново село, общ. Русе 
7.“Уикенд туризъм” и Фестивал на туристическите забавления и анимации - гр. Русе 
8. Регионален конкурс за детска рисунка на РЗИ – Русе „Движението е здраве” 
9. Дни на Патриотичната песен в с. Ново село, общ. Русе 
10.Комитски събор – с. Червена вода 
10. Участия в национални и международни фестивали, прегледи, събори, конкурси 
национални 
1. Национален конкурс „Пролет моя” – гр. София 
2. Национален конкурс „Стоян Дринов” – Панагюрище  
3. X национален конкурс „Любовта…” – гр. Враца 
4. Национален конкурс „Николай Лилиев” – гр. Стара Загора 
5. Национален конкурс „Магията любов” – гр. Казанлък 
6. Национален събор на читалищата в гр. Бяла 
7.национален кръг на конкурсите „Букет” – гр. София 
международни: 
1. Международен конкурс за хайку „Вишнев цвят” – София   
2. Международен Фолклорен Фестивал „Море от Ритми" – град Балчик 

11. Проекти, чиято реализация продължава и през 2020 г. 
1. Продължава дейността по Програма „Глобални библиотеки“. Одобрени сме за три 
компютъра, от които един за библиотекар и 2 бр. за потребители, както и мултифункционално 
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устройство. Разкрит е информационен център по програмата Глобални библиотеки, както и 
обучение за желаещи да се обучават в компютърна грамотност. 
2. Партньор по проекта на НЧ „Надежда 1908“ в с. Ново село „Стихове и песни за България“ 
(Празник на патриотичната песен)  
3. Партньор по проекта на НЧ „Н. Й. Вапцаров 1951” в с .Ястребово „От векове за векове: 
традиции и обичаи“   

12. Планирани за разработване през 2020 г. нови проекти  
1.Проект за надграждане на съществуващия специализиран софтуерен продукт за библиотечно 
обслужване. 
2.Проект за обогатяване на библиотечния фонд на читалището 
3.Проект за закупуване на озвучителна уредба за нуждите на читалището 
4. Проект за закупуване на носии на танцовия състав 

АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ 

1. Субсидирана численост на персонал: 
   - субсидираната численост на персонала (щатни бройки) - 1,5 щатни бр. 
   - поименно разписание на длъжностите, включващо длъжностно наименование, имената на 
лицата, образователна степен и квалификация. 
Длъжност: Библиотекар – 1 щатна бр. 
1.Виктория Илиева Христова – образование висше (Бакалавър по „ЕООС”) и специалист „Био 
техника“; Квалификация „Оператор на компютър”, Специалност „Текстообработване”, 
допълнителна квалификация „Библиотекар”  
Длъжност: Художествен ръководител народни танци 
1. Росица Великова Калайджиева, висше образование / Педагогика и квалификация р-л 
български народни танци 

2. Планирате ли повишаване на квалификацията на работещите в читалището? не 

МАТЕРИАЛНА БАЗА 

1. Сградата има ли застраховка;  не 

2. Състояние на сградния фонд 
През 2019 г. в читалището беше извършен частичен ремонт на покрива от допълващо 
финансиране на Община Русе.  

ПРОГНОЗНИ ДАННИ ЗА СОБСТВЕНИТЕ ПРИХОДИ В БЮДЖЕТ 2020 

1. Очаквани приходи от проекти: 800.00 

2. Очаквани приходи от управление на читалищната собственост (сгради, помещения, земя и 
др.) и/или друга допълнителна стопанска дейност: 3 250.00 

3. Очаквани други приходи, вкл. приходи от дарения и спонсорство: 0.00 

4. Планирани приходи от членски внос: 52.00 

Дата: 24.10.2019 г.                                                      Председател на читалището: Мюжгян Халилова 

 

НЧ „НАПРЕДЪК 1928“ – С. ДОЛНО АБЛАНОВО 

 
ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 

Читалище: Народно читалище „Напредък 1928” 

Гр./с. с. Долно Абланово,  ул. Шипка 2   

Брой жители на населеното място: 168 / сто шестдесет и осем / 

Брой читалищни членове: 51  /петдесет и  един/ 

СЪДЪРЖАНИЕ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА 

1. Библиотечно и информационно обслужване 
Моля опишете както следва: 
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1.1. Брой на библиотечните единици във Вашия библиотечен фонд;5330  
1.2. Прогноза за увеличаване на библиотечния фонд през 2020 г. - 70 
1.3. Брой на абонираните за 2020 г. издания; 2  два 
1.4. Брой планирани инициативи в библиотеката;  2 две 
1.5. Дейности за оптимизиране качеството на библиотечно-информационното обслужване през 
20208 г. и конкретни мерки за разширяване броя на читателските посещение 
1. Място за  показване на  нова  литература 
2. Ритмично и  редовно комплектуване на  библиотечния  фонд 
3. Заделяне  на  процент от  допълващата  субсидия  за нови книги 
4. Прочистване  на  библиотечния  фонд от  остарели  по  съдържание и физически изхабени  
книги съгласно Наредба за  опазване на библиотечния  фонд 
5. Среща  с писатели и  дейци  на   културата 
6. Услуги  на  населението свързани, с  различни организации 
7. Попълване  на  библиотечния Софтуер- сайт, електронен каталог за обработка 
на  библиотечните  материали  в  библиотеката 
2. Автоматизация на библиотечно-информационното обслужване 
2.1. Наличен брой компютри и периферни устройства (принтер, скенер) и други съвременни 
информационни устройства; (да се опишат подробно) 
Компютър  - 1 / един/ 
Скенер три в едно - 1 / един/ 
2.2. Осигурен достъп до интернет; Да, в библиотеката 
2.3. Наличие и употреба на специализиран софтуерен продукт за библиотечно обслужване 
(напр. Автоматизирана библиотека на PC-TM, e-Lib PRIMA или др.); 
Софтуер завеждане на книгите от СофтЛиб 
2.4. Наличие на електронен каталог и възможност за автоматизирано търсене на информация 
по зададени от потребителя параметри; Не 
2.5. Онлайн обслужване на потребители (брой); НЕ 
2.6. Дигитализация на фондове (брой дигитализирани фондови единици); Не 
2.7. Използване на уебсайт, Фейсбук или други електронни комуникационни канали за 
популяризиране на библиотечните услуги и обратна връзка с потребителя; Фейсбук 
2.8. Наличие на адаптирани библиотечни услуги за хора с намалено зрение; Няма 
2.9. Дейности за оптимизиране и повишаване степента на автоматизация на библиотечно-
информационното обслужване през 2020 г 
 Изработка на сайт, въвеждане на електронен каталог  

3. Художествени състави и други форми на любителско творчество, които читалището ще 
поддържа през 2020 г. 
1. Лазарки - 6 деца худ. р-л Николина Иванова 
2. ФГ „Сама китка” - 8  човека, худ. р-л Божанка Узунова 
3. Дует Д .Стефанова - Б. Узунова  
4. ГСГПШ „Ален Мак” – 10  човека, худ. р-л Б. Узунова 
5. ГПП „Родна песен” – 6  човека,  худ. р-л  Б. Узунова 
6. Група за словесен  фолклор – 3 уч.,  р-л  Н. Иванова 

4. Колективни и индивидуални форми на обучение 
1. Лятна  читалня - 10 деца, р –л Николина Иванова 
2. Приятели  на  кулинарията -  6 участници.,  р-л Николина Иванова 
3. Художествено  слово – 3  деца,  р-л Николина Иванова 

5. Планирани нови образователни и клубни форми през 2020 г.  
 Клуб „Моите  пъргави  ръчички” 

6. Планирани нови форми в областта на любителското творчество през 2020 г. 
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Клуб „Нашата  красива родина”   

7. Музейни колекции (съществуващи и/или в проект за 2020 г.) 
Няма  подходящо  помещение 

7. Публични инициативи, организирани от читалището за местната общност в седалището му 
Януари 

1. 06.01.2020 г. Бесeда за живота и дейността на  революционера Христо Ботев заедно с ПК 
„Дръзновение“  

2. 21.01.2020 – „Бабинден” общоселско тържество 
Февруари 

3. 14.02.2020 – По  български - Трифон Зарезан – общоселски празник 
4. 19.02.2020 – „Васил Левски” с членовете на  клуб „Художествено слово” 
5. 26.02.2020 – „Седянка” бит и култура на с. Долно Абланово 

Март 
6. 01.03.2020 – „Баба Марта бързала, на децата мартенички вързала…“ 
7. 03.03.2020 – тържество по случай Националния празник на България  
8. 08.03.2020 – „Осми март” – рецитал 
9. 22.03.2020 – „Първа пролет” разходка  в Лесопарка 

Април 
10. 01.04.2020 – „Ден на лъжата” – надлъгване  
11. 23.04.2020 –„Лазаровден” лазаруване по  домовете   

Май 
12. 06.05.2020 – Кулинарна изложба на клуб „Приятели на  кулинарията“ 
13. 21.05.2020 – Тържество по случай 24 май с участието на всички клубове   

Юни  
14. 02-06.2020 – Ден на Ботев - рецитал на Клуба за художествено слово  
15. 17.06.2020 – „България, моя обичана страна” – клуб „Краезнание“ 
16. 24.06.2020 – „Еньовден” – бране на билки 

Юли 
17. 01.07.2020 – Маратон  на лятното четене  – откриване  на летни читални 
18. 18.07.2020 – В памет на Апостола – стихове и четения 
19. 26.07.2020 – За Илинденско – Преображенското въстание – беседа   
20. 30.07.2020 – Сръчни ръце –подготовка на изложба 

Август 
21. 07.08.2020 – Изложба на Клуб „Сръчни ръце“ с деца  от летните  читални 
22. 16.08.2020 – Урок по краезнание (беседа) 
23. 26.08.2020 – „Какво прочетох през лятото?“ – закриване на лятната читалня 

Септември 
24. 05.06.2020 – Какво знаем за Съединението – лекция и беседа 
25. 14.09.2020 – Стайните растения – Кой е отгледал най-красивите цветя? 
26. 21.09.2020 – Ден на Независимостта – беседа  

Октомври 
27. 01.10.2020 – Межд. ден на възрастните хора, музиката и поезията – среща  
28. 22.10.2020 – „Зеленчуковата  градина“ – с клуб „Приятели на кулинарията“ 

Ноември 
29. 01-11.2020 – Да сведем глава пред народните будители 
30. 17.11.2020 – Отблизо с Йорданка Лилова - четене на стихове 
31. 21.11.2020 – Кулинарна изложба по случай Деня на християнското семейство  

Декември 
32. 04.12.2020 – „От Димитровден до Никулден“: среща разговор    
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33. 10.12.2020 – Зимни спомени с поетесата  Мануела Симеонова 
34. 28.12.2020 – Да празнуваме заедно! – новогодишен концерт 

9. Участия в общински и регионални фестивали, прегледи, събори, конкурси и др. 
1. ФС ”Златната гъдулка” – Русе 
2. ФФ ”Златната липа” – с. Николово 
3. ФФ ”Еньовден” – с. Николово 
4. ФФ ”Етно ритми, бит и култура” с. Бъзън 
5. Преглед на патриотичната песен – с. Ново село 
6. ФФ ”Сандрово пее и танцува” – с. Сандрово 
7. Фестивал на тиквата – с. Тетово 
8. Фолклорен фестивал – с. Писанец 

10. Участия в национални и международни фестивали, прегледи, събори, конкурси 
1. Фестивал на патриотичната песен – гр. Плевен 
2. НФФ „Априлци” – гр. Априлци  
3. ФФ в Румъния 
4. ФФ в Турция 
5. НФФ „Съвремие и автентичност” – гр. Попово 
6. НФ „СГПШ“ – гр. Бяла 

11. Проекти, чиято реализация продължава и през 2020 г. Няма 

12. Планирани за разработване и изпълнение на нови проекти през 2020 г.  
2 проекта 

АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ 

1. Субсидирана численост на персонала 
- субсидираната численост на персонала (щатни бройки) – 1 щ. бр. 
- поименно разписание на длъжностите, включващо длъжностно наименование, имената на 
лицата, образователна степен и квалификация. 
Длъжност: Секретар 
Име на лицето: Николина Петкова Иванова 
Образователна степен: Средно специално „Икономика” 

2. Планирате ли повишаване на квалификацията на работещите в читалището?     
Участие в обучения на РБ „Любен Каравелов“, РЕКИЦ – Русе, Община Русе и Областна 
администрация – Русе и др. 

МАТЕРИАЛНА БАЗА 

1. Сградата има ли застраховка;  НЕ 

2. Състояние на сградния фонд–   
Сградата,  в която се  помещава читалището, е построена през 1893 год.  През годините е 
преобразувана в училище, кметство, а понастоящем  е дом на НЧ „Напредък 1928“. В момента  
се осъществява спешен ремонт на покрива част и на  допълнителната  постройка. Като цяло 
сградата е в тежко конструктивно състояние след наводнението в Цар Калоян и се нуждае от 
спешен ремонт.  
 

ПРОГНОЗНИ ДАННИ ЗА СОБСТВЕНИТЕ ПРИХОДИ В БЮДЖЕТ 2020 

1. Очаквани приходи от проекти: Не 

2. Очаквани приходи от управление на читалищната собственост (сгради, помещения, земи и 
др.) и/или друга допълнителна стопанска дейност:1300.00 лв. 

3. Очаквани други приходи, вкл. приходи от дарения и спонсорство: Не 

4. Планирани приходи от членски внос: 151.00 

 Дата: 07.11.2019 г.                                         Председател на читалището: Людмила Сапунджиева                                                                           
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НЧ „НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ 1951“ – С. ЯСТРЕБОВО 

 

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 

Читалище: НЧ „НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ 1951“ 

Гр./с.: с. Ястребово 

Брой жители на населеното място:  460 

Брой читалищни членове:  50 

СЪДЪРЖАНИЕ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА 

1. Библиотечно и информационно обслужване 
1.1. Брой на библиотечните единици във Вашия библиотечен фонд;  4860 бр. 
1.2. Прогноза за увеличаване на библиотечния фонд през 2020 г.   100 бр. 
1.3. Брой на абонираните за 2020 г. Издания;             5 бр. 
1.4. Брой планирани инициативи в библиотеката;     12 бр. 
1.5. Дейности за оптимизиране качеството на библиотечно-информационното обслужване 

през 2020 г. и конкретни мерки за разширяване броя на читателските посещения. 
- Закупуване на компютърни конфигурации 

2. Автоматизация на библиотечно-информационното обслужване 
2.1. Наличен брой компютри и периферни устройства (принтер, скенер) и други съвременни 

информационни устройства;   
1 бр. компютър 
1 бр. принтер 

2.2. Осигурен достъп до интернет;  ДА 
2.3. Наличие и употреба на специализиран софтуерен продукт за библиотечно обслужване 
(напр. Автоматизирана библиотека на PC-TM, e-Lib PRIMA или др.); ДА  СофтЛиб 
2.4. Наличие на електронен каталог и възможност за автоматизирано търсене на информация 
по зададени от потребителя параметри; НЕ 
2.5. Онлайн обслужване на потребители (брой); НЕ 
2.6. Дигитализация на фондове (брой дигитализирани фондови единици); НЕ 
2.7. Използване на уебсайт, Фейсбук или други електронни комуникационни канали за 
популяризиране на библиотечните услуги и обратна връзка с потребителя; ДА 
2.8. Наличие на адаптирани библиотечни услуги за хора с намалено зрение; НЕ 
2.9. Дейности за оптимизиране и повишаване степента на автоматизация на библиотечно-
информационното обслужване през 2020 г. - Надграждане на съществуващия специализиран 
софтуерен продукт за библиотечно обслужване 

3. Художествени състави и други форми на любителско творчество, които читалището ще 
поддържа през 2020 г. 
Група за модерни танци – 8 деца, р-л – Февзие Мюмюновa 

4. Колективни и индивидуални форми на обучение 
Клуб ,,Сръчни ръчички“, р-л Февзие Мюмюнова, 10 бр. участници   

5. Планирани нови образователни форми през 2020 г.  - не 

6. Планирани нови форми на любителското творчество през 2020 г. 
Група за народни танци 

7. Музейни колекции (съществуващи и/или в проект за 2020 г.) НЕ 

8. Публични инициативи, организирани от читалището за местната общност в седалището му 
Януари   

1. 21.01  По стар Български обичай ,,Бабин ден“ – общоселско тържество 
Февруари 



79 
 

2. 14.02. Трифон Зарезан 
3. 18.02.  Левски“ – литературно четене 

Март 
4. 03.03 Посещение на театрален спектакъл 
5. 08.03. ,,Как прекрасно е да си жена“ - общоселско тържество 
6. 22.03. Първа пролет - сред природа с песни и игри 

Април 
7. 01.04. Седмица на детската книга 
8. 04. От Векове за Векове – традиции и обичаи 
9. 04. Великденски празници - конкурс за най-красиво яйце 

Май 
10. 05. Посещение на театрален спектакъл 

Юни 
11. 01.06. 1-ви юни - Ден на детето (рисунка на асфалт) 
12. 02.06. С поезията на Ботев - литературно четене 
13. 06. Рамазан байрам – концерт  

Юли 
14. 01.07. Откриване на лятната читалня 
15. 02.07.  Урок по краезнание – беседа и поход 
16. 07.  Да опознаем своята родина – екскурзия  

Август 
17. 08. Курбан байрам – концерт  

Септември 
18. 09. Здравна беседа 
19. 22.09.   Ден на независимостта – беседа 

Октомври   
20. Посещение на театрален спектакъл 
21. 15.10. Вечер на любовната лирика - литературно четене 

Ноември 
22. 01.11.  България и будителите – беседа 

Декември 
23. 23.12. Коледен кулинар – конкурс  
24. 25.12. Коледно – новогодишно  тържество     

9. Участия в общински и регионални фестивали, прегледи, събори, конкурси и др. 
1. Великденска плетеница. Гостуване на читалище „Тома Кърджиев" с. Червена вода 
2. „Гергьовден и Хъдърлез” – среща  на традициите. Гостуване на читалище ,,Просвета“, с. 

Семерджиево        
3. Пролетни прегледи на любителското художествено творчество в с. Ново село 
4. Участие в събора на с. Червена вода 
5. Русенски карнавал     
6. Участие в събора на с. Семерджиево  
7. Комитски събор с. Червена вода   
8. Дни на патриотичната песен – гостуване  на НЧ ,,Надежда“, в с. Ново село 
9. Участие в събора на с. Хотанца 
10. Регионална среща на традициите – с. Семерджиево 

10. Участия в национални и международни фестивали, прегледи, събори, конкурси 
Национален събор на читалищата - гр. Бяла 

11. Проекти, чиято реализация продължава и през 2020г. 
1. Основен бенефициент в проект  „От Векове за Векове“, традиции и   обичаи 
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2. Основен бенефициент в проект „Да опознаем своята родина“ 
3. Основен бенефициент в проект „Детство мое“ 
4. Участие като партньор в проект „Стихове и песни  за България - Празник на патриотичната песен“ 

12. Планирани за разработване през 2020 г. нови проект 
Проект МК по Програма „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и 
информираност”   

АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ 

1. Субсидирана численост на персонала - 1.25 щ.бр 
- 1 бр. щатен служител: Февзие Февзиева Мюмюнова – библиотекар, образование – средно, 
квалификация – библиотекознание, професия – библиотекар  
- Деница Милчева Маринова – 0,25 щ. бр., работник библиотека, образование- средно 

2. Планирате ли повишаване на квалификацията на работещите в читалището?   
 

МАТЕРИАЛНА БАЗА 

1. Сградата има ли застраховка; НЕ 
2. Състояние на сградния фонд: добро 

 

ПРОГНОЗНИ ДАННИ ЗА СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ В БЮДЖЕТ 2020 

1. Очаквани приходи от проектно финансиране: 1000.00лв 

2. Очаквани приходи от управление на читалищната собственост (сгради, помещения, земя и 
др.) и/или друга допълнителна стопанска дейност:  

3. Очаквани други приходи, вкл. приходи от дарения и спонсорство:  

4. Планирани приходи от членски внос: 50.00лв 

 Дата: 05.11.2019г.                                                                  Председател на читалище: Бейзат Даудов 
 

 

К Р А Й 


