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ВЪВЕДЕНИЕ 
 
 Годишната програма за развитие на читалищната дейност в Община Георги 
Дамяново за 2020 година е в изпълнение на  чл. 26а, ал. 2 от Закона за народните 
читалища, въз основа на направените от читалищата в Община Георги Дамяново 
предложения за дейността им през 2020 година. 
        Изготвянето на Годишната програма за развитие на читалищната дейност в 
Община Георги Дамяново за 2020 година цели обединяване на усилията за развитие и 
утвърждаване на читалищата като важни средища, реализиращи културната 
идентичност на Община Георги Дамяново. 
      Програмата ще подпомогне годишното планиране и финансиране на читалищните 
дейности и ще допринесе за по-голяма прозрачност на изпълняваните дейности. 
 
 Народни читалища на територията на община Георги Дамяново  
 
 Съгласно чл. 2 от Закона за народните читалища, читалищата са традиционни 
самоуправляващи се български културно-просветни сдружения в населените места, 
които изпълняват и държавни културно-просветни задачи. В тяхната дейност могат да 
участват всички физически лица без оглед на ограничения на възраст и пол, 
политически и религиозни възгледи и етническо самосъзнание.  
 Община Георги Дамяново има богато културно наследство и население, успяло 
да съхрани своя бит и фолклор, да запази за поколенията множество традиции, обичаи, 
песни и легенди, които се представят и интерпретират от читалищните певчески и 
театрални състави по време на регионални и национални фолклорни събори и 
конкурси.  
 На територията на община Георги Дамяново функционират 8 народни читалища:  
 1. Народно читалище „Трудолюбие - 1899 г.” с. Георги Дамяново; 
 2. Народно читалище „Климент Охридски – 1928” с. Копиловци; 
 3. Народно читалище „Напредък - 1929 г .” с. Дълги Дел; 
 4. Народно читалище „Пробуда - 1927” с. Говежда;  
 5. Народно читалище „23 - Септември” с. Д. Слатина;  
 6. Народно читалище „Просвета - 1928 г.” с.Каменна Рикса;  
 7. Народно читалище „Цеко Тодоров - 1899 г.” с. Гаврил Геново;  
 8. Народно читалище „Христо Ботев - 1939 г.” с. Меляне;  
 
 Читалищата се управляват от Настоятелства и набират средства от: 
  • членски внос;  
 • културно - просветна дейност;  
 • субсидии от държавния и общинския бюджети;  
 • наем от недвижимо имущество; 
 • дарения;  
 • други приходи съгласно чл. 21 от Закона за народните читалища.  
 По силата на Чл. 4, ал. 1 от преходните и заключителни разпоредби от Закона за 
народните читалища е предоставен безвъзмездно за ползване и стопанисване сграден 
фонд. Екипната работа в читалищата и техните управителни органи са на добро ниво, 
но винаги може да се желае повече в тази насока. Всеки член на УС на читалището има 
конкретни задължения, свързани с организацията на работа, с реализацията на 
културния годишен календар, връзки с обществеността, обучения, разработване на 
проекти. В ръководните органи на читалищата участват специалисти от всички сфери 
на обществения живот в общината. Наред със своите служебни ангажименти, членовете 
на читалищните ръководства са и участници в самодейните колективи и 
художествените състави към читалищата. Всяко читалище има свой празничен 
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календар, включващ събития, посветени на важни чествания, бележити дати, 
национални празници, годишнини и участия в конкурси и фестивали. 
 Нормативните актове, които са пряко свързани с дейността на народните 
читалища са:  
 • Закон за народните читалища - обн. ДВ. бр. 89 от 22 Октомври 1996 г.,  изм. 
ДВ. бр.74 от 20 Септември 2016 г., изм. ДВ. бр. 102 от 22 Декември 2017 г., изм. ДВ. бр. 
7 от 19 Януари 2018 г. 
 • Закон за обществените библиотеки - обн. ДВ. бр. 42 от 5 Юни 2009 г., изм. ДВ. 
бр. 68 от 2 Август 2013 г. 
  • Закон за културното наследство - обн. ДВ. бр.19 от 13 Март 2009 г.,  изм. и 
доп. ДВ. бр. 52 от 8 Юли 2016 г., доп. ДВ. бр.74 от 20 Септември 2016 г.,  изм. и доп. 
ДВ. бр. 96 от 1 Декември 2017 г., изм. ДВ. бр.7 от 19 Януари 2018 г., изм. и доп. ДВ. бр. 
77 от 18 Септември 2018 г., изм. и доп. ДВ. бр. 89 от 26 Октомври 2018 г., изм. ДВ. бр. 
98 от 27 Ноември 2018 г., изм. и доп. ДВ. бр. 1 от 3 Януари 2019г., изм. и доп. ДВ. бр. 
62 от 6 Август 2019 г. 
 През последните години, читалищата разшириха своята дейност и все по-
упорито работят за нов поглед върху визията, мисията и целите на тези културни 
средища.  
 
 1. ОСНОВНА ЦЕЛ  
 Развитие и институционално укрепване на читалищата като местни общностни 
центрове с културно-просветни, информационни, социални и граждански функции 
чрез:  
 • подпомагане на традиционните читалищни дейности и търсене на нови 
съвременни форми за тяхното развитие и предаване;  
 • участие при поддържането на традиционните форми на културата и фолклора 
и при предаването им на следващите поколения;  
 • превръщане на читалищата в общодостъпни центрове за библиотечно и 
информационно осигуряване на населението, чрез ускореното навлизане в дейността 
им на съвременните комуникационни и информационни технологии.  
 
 1.1. Визия: Читалищата да бъдат онези духовни огнища, които да запазят и 
доразвият българските традиции, да създадат привлекателни форми на работа, 
запознаващи хората с историческото наследство, да приобщят младежите за дейности и 
изяви, популяризиращи българското културно наследство.  
 1.2. Мисия: Читалището трябва всеотдайно да воюва за разпространяването на 
непреходните духовни ценности, чрез развиване на творчески способности на 
населението от общината ни, чрез формиране на културни потребности и траен интерес 
от страна най-вече на подрастващите поколения. Да изгради добри обществени 
партньорства, които да работят за обединяване на всички обществени институции.  
 1.3. Под цели:  
 1.3.1. Запазване и развитие на духовните и културни ценности на гражданското 
общество.  
 1.3.2. Подпомагане на традиционните читалищни дейности и търсене на нови 
съвременни форми за тяхното развитие, утвърждаване и запазване.  
 1.3.3. Поддържане на автентичните форми на фолклора и осигуряване на 
възможности за продължаване на традицията.  
 1.3.4. Утвърждаване мястото на читалището, като духовно средище и естествен 
център за формиране на гражданско общество.  
 1.3.5. Осъвременяване ролята на библиотеките при читалищата с цел 
приобщаване на гражданите към глобалното информационно общество. 
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            2. ДЕЙНОСТИ 

Въз основа на получена информация за дейност през 2020 г. съгласно чл. 26а, ал. 
1 от Закона за народните читалища, Община Георги Дамяново предлага за подкрепа 
следните дейности по читалища: 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

за дейността на Народно читалище „Трудолюбие -1899 г.” 
 с. Георги Дамяново през 2020г. 

 
     Читалищата са традиционни самоуправляващи се културно-просветни сдружения, 
които изпълняват и държавни задачи в своята област и са със специфична функция за 
съхранение и развитие на традиционните ценности на нацията, както и социални и 
информационни центрове за разпространение на знания, култура и духовност. Те носят 
в себе си нематериалното културно наследство, традициите, образование, възпитание и 
благотворителност, които са в основата на тяхната дейност в полза на обществото. 
Организират и участват в инициативи като : тържества, концерти, събори, фестивали и 
други на местно, регионално и национално ниво. Програмата ще подпомогне 
годишното планиране и финансиране на читалищните дейности и ще допринесе за по- 
голяма прозрачност на изпълняваните дейности. 
      Изготвянето и цели обединяване на усилията за по-нататъшно развитие и 
утвърждаване на читалището като важно средище, съхраняващо културната 
идентичност на общината и региона. 
Настоящето предложение за развитие на читалищната дейност през 2020 год. в 
Народно читалище „Трудолюбие-1899 г.” е изготвено съгласно чл. 26 ал. 2 от Закона за 
народните читалища. 
Читалището е обществена институция, чиято основна цел е да запази не само 
идентичността си, но и жизнеността си, без да го превръщаме в музеен експонат да се 
развива като модерен-културен и информационен център. 
 

І. ОСНОВНИ ЗАДАЧИ 
1. Търсене и прилагане на нови модерни форми на работа с потребителите  
2. Изработване на проекти с цел подобряване на работната атмосфера и на дейностите в 
читалището. 
3. Опазване на традициите и обичайте в нашето село 
4. Търсене на нови методи за предизвикване на интерес и мотивация  за активност  в 
децата. 
5.  Да се продължи партньорството на читалището с различните институции като : 
община, училища, детски градини, пенсионерски клубове и др. 
 

ІІ.ОРГАНИЗАЦИОННА ДЕЙНОСТ  
1. Провеждане на редовни заседания на настоятелството. 
2. Кандидатстване по проекти за неотложни ремонтни дейности в читалището, а най- 
вече ремонт на окаяното състояние на покрива, заради което салона на читалището  е 
неизползваем. 

ІІІ. БИБЛИОТЕЧНА ДЕЙНОСТ 
 Библиотечната дейност е една от основните дейности на читалищата. Дейността на 
библиотеката и нейните клонове е с традиции, които продължават да се развиват и 
осъвременяват. Тя ще бъде насочена към: 

-  превръщането на библиотеката в съвременен обществен информационен 
център, полезен ефективен участник в процесите на информационно 
осигуряване на гражданите на Общината; 
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- попълване и обогатяване на библиотечните фондове с нови и интересни заглавия 
от различни области на знанието; 

- участие в проекти на Министерството на културата за попълване на книжния 
фонд по програма „Българските библиотеки, съвременни центрове за четене на 
информираност” и др. сходни програми; 

- популяризиране на книгата и четенето на хартиен носител, включване на 
библиотеките към клоновете на Седмицата на детската книга и изкуствата за 
деца, разширяване на инициативата „Маратон на четенето” в кампания 
„Голямото четене” 

- с помоща на Програма „Глобални библиотеки” на фондация Бил и Мелинда 
Гейтс и с подкрепата на Общината, до момента се предоставят безплатни услуги 
и информация чрез Интернет за местната общност; 

 
ІV. ХУДОЖЕСТВЕНА САМОДЕЙНОСТ 

   Художествените изяви на сцената са важна част при формирането на културното 
пространство в обществото. При осъществяване на художествено-творческата дейност 
участват много любители на различните видове изкуства-деца, младежи и възрастни, 
които според своите предпочитания осмислят свободното си време и същевременно 
създават културен продукт, който се представя в общински, регионални, национални и 
международни събития. Активно е участието на художествените форми на читалището 
в местните празници и фестивали, което е още едно доказателство, че читалищата 
винаги са имали водещо място в съхранението и опазването на българските културни 
традиции. 
 
  1. Подобряване на репертоара на двете групи към читалището, за да могат да участват 
във всякакъв вид  местни, областни ,национални  и международни прегледи и събори. 
  2.  Нови костюми на фолклорната група,чиито костюми са на 25 години. 
  3. Организиране и участия в концерти на територията на общината, областта и 
страната. 
 

V. КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР 
1. ЙОРДАНОВДЕН - КЪПАНЕ ЗА ЗДРАВЕ 
2. ОРГАНИЗИРАНЕ СЪВМЕСТНО С ОБЩИНАТА ТРИФОН ЗАРЕЗАН 
3. ДЕН НА САМОДЕЕЦА 
4. УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДЕН ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ „ФОЛКЛОРЕН 
ИЗВОР” 
5.  ЛАЗАРОВДЕН 
6.  ДЕН НА ПРОЛЕТТА 
7. ОРГАНИЗАЦИЯ И УЧАСТИЕ В ФОЛКЛОРНИЯ ПРАЗНИК НА ОБЩИНАТА 
„СВИДНЯ ” 
8. УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДЕН ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ „ МАЛАШЕВО ПЕЕ И 
ТАНЦУВА” 
9. УЧАСТИЕ В ФЕСТИВАЛ НА ПЕСНИТЕ, ТАНЦИТЕ, ТРАДИЦИОННИТЕ ХРАНИ  
И ЗАНАЯТИ В БОРОВЦИ 
10. УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНИЯ ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ „ЕХО ОТ 
СТОВЦИ”- СМОЛЯНОВЦИ 
11. СЪВМЕСТНО СЪС ПЕНСИОНЕРСКИЯ КЛУБ ИЗНАСЯНЕ НА КОНЦЕРТ И 
ПОСЕЩЕНИЕ НА ДРУГИ ПЕНСИОНЕРСКИ КЛУБОВЕ ОТ ОБЛАСТТА. 
12. ПРАЗНИК НА ОБЩИНАТА 
13. УЧАСТИЕ В ПРАЗНИК НА СТАРАТА ГРАДСКА ПЕСЕН-„Мара Врачанка” - 
Враца 
14. КОЛЕДНИ И НОВОГОДИШНИ ТЪРЖЕСТВА 

 
VІ. ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ 

1. Изготвяне на Годишен отчет до общината за изразходваната субсидия 
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2. Събиране на членски внос 
3. Търсене на спонсори  
 

VІІ.РЕМОНТНА ДЕЙНОСТ 
Читалището се нуждае от спешен ремонт на покрива, тъй като е от етернитови 
платна, които от студа и лятото от големите горещини е напукан и тече в залата, 
такива платна са канцерогенни и не се използват никъде. 
 

VІІІ. ПОВИШАВАНЕ КВАЛИФИКАЦИЯТА НА КАДРИТЕ 
  Участия в организираните обучения-семинари, кръгли маси и работни срещи с цел 
повишаване на компетенциите и развитие на читалищните работници. 

 
ІХ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

ДА СЕ ПОДПОМАГАТ ЧИТАЛИЩАТА С ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА ОТ 
ОБЩИНАТА ЗА УЧАСТИЯ В ПРОЕКТИ ЗА РЕМОНТИ НА СГРАДИТЕ, 
КОЙТО СА В ОКАЯНО СЪСТОЯНИЕ, ДА СЕ ПОДНОВЯТ СЦЕНИЧНИТЕ 
КОСТЮМИ И СРЕДСТВА ЗА ПЕНСИОНИРАНЕ НА ПРЕДСТОЯЩИ 
ПЕНСИОНИРАНИЯ НА ЧИТАЛИЩНИ РАБОТНИЦИ. 
 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
за дейността на Народно читалище „Климент Охридски-1928 г.” 

 с. Копиловци  през 2020г. 
 
   Читалището е обществена институция, която изпълнява учебно-просветителски 
функции и самодейност, институция разпространяваща знания и култура. То има 
специфична мисия за съхранение и развитие на традиционните ценности на нацията. 
    Читалището се състои от библиотека, клубове по интереси, и школи, където се 
развиват най-различни дейности. В читалището отбелязваме всички обществено 
значими събития в селото, и отбелязваме местните празници. Уникален е неговия 
потенциал да насърчава социалната промяна и да укрепва гражданското общество. 
 

I. ОРГАНИЗАЦИОНИ  ЗАДАЧИ 
1. Настоятелството   редовно  да  провежда  заседания  за разрешаване на задачите и 
проблемите на читалището. 
2. Ежегодно  провеждане  на  Общо  събрание. 
3. Опазване на традициите, обичаите в нашия край. 
4. Поддържане и допълване на етнографската сбирка. 
 5. Кандидатстване пред общинското ръководство за отпускане на средства за 
закупуване на носии с мотиви от северозапада за жените от певческата група. 
 6. Провеждане на отчетно-изборно събрание на читалището. 

 
II. БИБЛИОТЕЧНА  ДЕЙНОСТ 

1. Библиотеката  да  работи  за  увеличаване  на  читателите. 
2. Организиране на кътове по повод бележити дати и годишнини във фоайето на 
читалището. 
3. Да се следят посещенията в компютърната зала и да се оказва компетентна помощ на 
посетителите. 
4. Да продължим работата с децата през лятото при организиране и провеждане на 
инициативата „Детска работилница”                      

  III. ХУДОЖЕСТВЕНА  САМОДЕЙНОСТ 
     Читалището   си  остава  мястото,  в  което  любителското  творчество   е   най-силно  
застъпено. Тук  е  мястото,  където  човек  се  опитва  да  реализира онази  част  от  себе 
си,  която  поради  обстоятелства  на  живота  е  останала  в  сянка, но  търси  път за  
нейната  изява.   
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    Постоянна  задача  на  колективите  е  участието  ни  във  всички  местни,  общински,  
регионални  и  национални  празници  и  фестивали.  
   Да продължим издирването и събирането на стари песни, гатанки, обичай, легенди от 
местния фолклор. 

 
IV. КУЛТУРНО-МАСОВА   ДЕЙНОСТ 

1. Ивановден, 
2. Бабин ден, 
3. Трифон зарезан, 
4. Ден на самодееца, 
5. Ден на жената, 
6. Посрещане на пролетта 
7. Лазаровден , 
8. Великден, 
9. Еньовден 
10.       Отбелязване деня на Народните будители, 
11.      Архангеловден, 
12.    Честване на 144 години от рождението  на нашия именит селянин-музикант , 
военен, капелмайстор, диригент и комозитор-Маестро Камен Луков Пейнски,   
13.       Коледа и Нова година 

 
V. ФИНАНСОВА   ДЕЙНОСТ 

Проверителната  комисия  да  следи  за: 
1. Ежегодното   събиране  на  членски  внос. 
2. Ежегодното извършване  инвентаризация на  имуществото.  

 
Читалището  е  единствената  културна  и  социална  институция  в  селото,  огнище  на  
българщината,  нека  я  запазим!!!  
 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
за дейността на Народно читалище „Напредък-1929 г.” 

 с. Дълги Дел  през 2020г. 
 

Читалището е  обществена институция, която изпълнява учебно-просветителски 
функции и самодейност. 

 Читалището се състои от библиотека и клубове по интереси, където се развиват 
най-различни дейности, отбелязване на обществено значими събития за селото и 
организиране на празници. 

 Читалището е институция   със специфична   мисия за съхранение и развитие на 
традиционните ценности на нацията. Уникален е неговия потенциал да насърчава 
социалната промяна и да укрепва гражданското общество. 

 
I. ОСНОВНИ ЗАДАЧИ 

1. Търсене  на нови форми на работа. 
2.  Изработване проекти с цел подобряване на дейността. 
 

 
   II. ОРГАНИЗАЦИОННИ ЗАДАЧИ 

1.  Ежегодно провеждане на Общо събрание. 
2. Настоятелството редовно да провежда заседания. 
 
 

III. БИБЛИОТЕЧНА ДЕЙНОСТ 
    1.  Библиотеката да работи за увеличаване на читателите. 
    2.  Ежегодно обновяване на книжният фонд.  
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IV. ХУДОЖЕСТВЕНА САМОДЕЙНОСТ 
Читалището си остава мястото, в което любителското творчество е най-силно 
застъпено. 
     1. Да се организират концерти със самодейните колективи към читалището или 
съвместно с друго читалище. 
     2.  Колективите да участват в празници на общинско, областно и национално ниво. 
 

V. КУЛТУРНО-МАСОВА РАБОТА 
1. Йорданов ден или Иванов ден, 
2.  Бабин ден 
3.  Трифон зарезан или ден на лозаря 
4.  Сирни заговезни (поклади) 
5.  Баба Марта и ден на самодееца 
6.  Ден на жената 
7.  Благовещение 
8.  Лазаруване 
9.  Великден 
10.  Общоселски събор 
11.  Ден на детето 
12.  Еньовден 
13.  Петровден 
14.  Ден на пенсионера 
15.  Коледна или Нова година 
 

VІ. ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ 
1. Проверителната комисия да следи финансовите дисциплина. 
2. Ежегодно събиране на членски внос. 
3. Ежегодно извършване инвентаризация на имуществото. 
 

VІІ. РЕМОНТНА ДЕЙНОСТ 
1. Ремонт на В и К инсталацията. 
2. Ремонт на увеселителния салон. 
3. Ремонт на покривната конструкция на сградата. 
4. Подновяване дограмите на прозорците. 

 
 Читалището е единствената културна и социална институция в селото, огнище 
на българщината, нека я запазим!! 
 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
за дейността на Народно читалище „Пробуда-1927г.” 

 с. Говежда  през 2020г. 
 

I. Организационна дейност  
1. Читалищното настоятелство редовно да провежда заседания за решаване на 
възникнали проблеми и подпомагане на дейността на секретаря на читалището;  
2. Читалищното настоятелство да търси съдействие, както от кмета на общината, 
така и други форми за допълнителни дейности и мероприятия ; 
 

II. Библиотечна дейност 
1.   Читалищното настоятелство редовно да следи уреждането и поддържането на 
библиотечния фонд който се състои от 8010 тома ; 
2.    Увеличаване броя на читателите ; 
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III. Художествена самодейност  
Читалищното настоятелство и членовете на читалището да организират и 

участват през 2020 г. в следните мероприятия: 
1. Празнуване на всички зимни празници-Йорданов ден, Иванов ден, Бабин ден 

и др. 
2. Празнуване на „ Деня на Родилната помощ” с участието на доктора. 
3. Провеждане на празника „Сирни заговезни” 
4. Посрещане на „Баба Марта” 
5. Провеждане Деня на самодееца 1 Март със самодейците. 
6. Отпразнуване Деня на жената 8-ми март. 
7. Посрещане на Пролетта. 
8. „Лазаровден”  с участието на лазарки. 
9. Увеселително мероприятие по повод „Великден” 
10. Участието на самодейните колективи във фолклорния събор „Свидня” и 

фолклорните събори в други общини на страната по покана, заявка и участие. 
11. Участие на самодейните колективи при провеждане на „Общинския 

празник” 
12. Организиране и провеждане на Коледни и Новогодишни празници. 

    През годината може да бъдат проведени и други незначителни мероприятия , които 
не са планувани в настоящото предложение. 
 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
за дейността на Народно читалище „23 ти Септември-1928г.” 

с. Дива Слатина през  2020г. 
 

I. ОСНОВНИ ЦЕЛИ 
     Развитие на гражданското общество и утвърждаване на европейските демократични 
ценности сред населението на с. Дива Слатина, както и съхраняване на духовното 
богатство  на родния край. 

 
I I. ОСНОВНИ ЗАДАЧИ 

1. Търсене на нови форми на работа. 
2. Изработване на проекти за поддържане на читалищната дейност и сградата на 
читалището. 
 

III. РАЗВИТИЕ НА БИБЛИОТЕЧНОТО ДЕЛО 
1. Да се работи за привличане на нови читатели. 
2. Да се обнови библиотечния фонд. 
 

IV.ОРГАНИЗИРАНЕ НА ХУДОЖЕСТВЕНАТА САМОДЕЙНОСТ 
1. Да се организират изяви на самодейния колектив към читалището. 
2. Активно участие на колективи в празниците на Общината и на областно и 
национално ниво. 

 
V. КУЛТУРНО МАСОВИ МЕРОПРИЯТИЯ: 

1. Иванов ден; 
2. Бабин ден; 
3. Ден на жената 8-ми март; 
4. Ден на Пролетта; 
5. Лазаров ден; 
6. Великден; 
7. Общински Фолклор „Свидня”; 
8. Празник на балкана; 
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9. Ден на Общината; 
10. Коледа и Нова Година. 
 

VI. ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ 
1. Проверителната комисия да следи за финансовата дисциплина. 
2. Ежегодно събиране на членски внос.                         
 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
за дейността на Народно читалище „Просвета-1928 г.” 

 с. Каменна Рикса  през 2020г. 
 

I. ОСНОВНА  ЦЕЛ 
-  Изготвянето на Програмата за развитие на читалищната дейност през 2020 г. 

цели обединяване на усилията за развитие и утвърждаване на читалището като 
важна обществена институция, реализираща културната идентичност на село 
Каменна Рикса. Програмата ще подпомогне и популяризира годишното 
планиране и финансиране на читалищната дейност. 

- Развитие  и институционално укрепване на читалището, като местен общностен 
център с културно-просветна, информационна, социална и граждански функции. 
Превръщане на Читалището в съвременен ефективен център, предлагащ 
удовлетворяване на всички потребности и интереси, свързани с духовното и 
културно израстване на населението, с приобщаването им към световното 
културно наследство. 

- Частични ремонтни дейности по сградата на читалището и вътрешния интериор. 
- Художествено-творческа дейност. 
- Достъп на членовете на читалището до информация  чрез интернет връзка. 
- Нови идеи за формиране за вътрешни подбуди и мотиви за активност на децата. 
- Опазване на традициите и обичаите в нашия край. 
- Финансовото подпомагане на читалището. 
- Довършителен ремонт на покрива на читалището 

 
I I. ОРГАНИЗАЦИОННА ДЕЙНОСТ 

          Основната цел на програмата е, читалището да продължава партньорството си с 
Общината, НПО и предимно с местната власт и местната общност с цел финансиране и 
намиране на път към работещите хора за привличане в дейности. Разнообразяване и 
обогатяване живота на местното население. Запазване на родовата памет и съхраняване 
на традициите с цел предаване на нематериалното културно наследство на следващите 
поколения.Подпомагане на традиционните читалищни дейности и търсене на нови 
съвременни форми за тяхното развитие и предаване. Необходима е подкрепа и 
насърчаване на любителското творчество, насочено към нематериалното културно 
наследство. Развитие на професионалните умения и повишаване на квалификацията на 
работещите в културната институция. 
        Провеждане на редовни заседания на настоятелството, за решаване на целите, 
задачите и проблемите на читалището. 
         Ускорено решаване финансирането за неотложни ремонтни дейности: 
                 - дренаж на читалищната сграда; 
                 - довършителен ремонт на покрива на читалището; 
                 - демонтаж на прозорците на библиотеката и монтаж на дограма; 
                 - ремонт и обзавеждане на кухненски блок; 
                 - основен ремонт на гримьорната и смяна на дограмата; 
                 - закупуване на маси за увеселителният салон 
                 - смяна на входната врата на долния салон. 
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       - закупуване на обувки и комплект носии на певческата група с мотиви на 
северозапада; 
                  - организиране на  походи сред природата; 
                  -  Редовно провеждане на репетиции. 
                  -  Поддържане и допълване на битовият кът. 
                  - Участие на самодейците ни в провеждащите се местни, общински, окръжни 
и национални традиционни фолклорни събори. 
 

III. БИБЛИОТЕЧНА ДЕЙНОСТ 
   Библиотечната дейност е една от основните дейности на читалището. Тя е насочена 
към: 
    -   Превръщането на библиотеката в съвременен обществен информационен център, 
полезен партньор и ефективен участник в процесите на информационно осигуряване на 
местното население; 
    -     Библиотечно обслужване на местните хора. 
Технологично обновяване на библиотечната дейност за предоставяне на 
информационно обслужване на читателите. Пълноценно използване на възможностите, 
които предоставя Фондация „Глобални библиотеки-България”, програми на 
Министерството на културата за читалищата и всички други възможни донори за 
финансиране на библиотечната дейност; 

- Обновяване на библиотечния фонд, чрез участие с проекти в програми на 
Министерството на културата и други донори за нови библиотечни единици; 

- Експониране на изложби и кътове с литература, витрини. 
- Иновативни практики за стимулиране на четенето при децата и привличане на 

нови читатели. 
- Закупуване на детски книжки с възможност за увлекателни съвместни 

занимания и пълноценно общуване на възрастните с децата, светът на 
животните, история на света, история на селото. 

- Комплектуване, регистрация и специфика на обслужване, съобразно новите 
нормативни документи в библиотеката. 

- Организиране на срещи с изявени творци;-„Лято в библиотеката” -„ С книга сред 
природата”Включване в плана на библиотеката на конкретни дейности за работа с 
подрастващите и приобщаването им към читателската аудитория. 

 
IV.ХУДОЖЕСТВЕНО – ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ 

Обогатяване на групата с нови идеи за любителско творчество, легенди, предания, 
поговорки, гатанки, и други жанрови форми на фолклорното словестно изкуство. 

Необходимост от финансови средства за хонорар на акордеонист, барабанист или 
съпровод на кавал или други духови инструменти. 

Разнообразяване на репертоара за участие с традиционни обреди и празници, 
традиционно пеене и свирене и други. 

Провеждане на репетиции и съвместно със самодейна група от друго читалище в 
общината и извън общината.  

 
V. КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР 

Деня на Лозаря – Трифон Зарезан с конкурс „Цар на виното” и „Цар на лозята”; 
живота и делото, борбата срещу османското робство, идеолога, организатора 

Апостола на свободата Васил Левски-19 февруари; 
1 Март – Ден на самодееца. Поднасяне на мартеници на жителите на селото. 
3 Март – десетки загинали за свободата на България. 
Честване на 8-ми март . Кулинарен конкурс. 
 Посрещане на пролетта 22 Март. 
 Съвместно с пенсионерския клуб организиране празника на „Бабин ден” . 
 Лазаровден – лазаруване. 
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  Великден – конкурс за най – хубаво изписано яйце и Великденско хоро. 
  24-ти Май – доклад, изплитане на венец. 
  1-ви Юни Деня на детето – детски песни, игри, моделиране с пластилин и др.  
  2-ри Юни – революционера и творец Христо Ботев. 
  Еньовден – традиционното събиране на билки и изплитане на Еньовски венец. 
  Поддържане на традицията за откриване на жетвата от самодейната група. 
  Организиране на традиционния събор на селото през месец август. 
   Празнуване деня на възрастните хора на 1-ви Октомври съвместно с 

пенсионерския клуб. 
  Ден на народните будители – 1-ви Ноември. 
  Традиционно отпразнуване на Коледно – Новогодишните празници. Детска 

програма от деца на близки, роднини и приятели на жители от селото. 
   Участие на самодейната група във фолклорните събори. 
 

VI. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
   Изпълнението на програмата ще даде възможност за реализация на набелязаните 

цели, задачите и основните дейности.Успешното им изпълнение ще спомогне за 
опазването и съхраняването на културно историческото наследство във времето на 
глобализация и утвърждаване на празници, даващи възможност за удовлетворяване 
нуждите на бъдещите поколения, да се запознаят с миналото на родния край; 

   Подпомагането и развитието на любителското художествено творчество ще 
стимулира младите талантливи хора; 

   Уреждането и поддържането на библиотечните колекции ще подпомогне 
образователния процес в получаване на нови знания; 

   Реализирането на инициативи ще допринесе за обогатяване на културния живот; 
   Усвояването на знания за нови информационни технологии ще отвори врата към 

необятното глобално пространство. 
 

Финансиране : Финансирането на читалищата е регламентирано в Закона за 
народните читалища.Читалището финансира дейността си в рамките на държавната 

субсидия. 
 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
за дейността на Народно читалище „Цеко Тодоров-1899 г.” 

 с. Гаврил Геново през 2020г. 

I. УВОД 

          Основните цели и задачи на Народно читалище “Цеко Тодоров-1899 г.” са 
заложени в Устава му, като основен документ подчинен на Закона за народните 
читалища.  
          Читалището се стреми: 
 -  да бъде посредник между различните обществени групи, институции, местната 
власт; 
 - да съхранява, развива и прави публично достояние културно-историческото 
наследство на населеното място и да  популяризира местните обичаи, традиции и 
фолклор;  
 -  да стопанисва добре и поддържа сградния фонд; 
 -  да предлага публичен достъп до всички налични ресурси. 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

През 2020 г. развитието на читалищната дейност ще продължи в основните си насоки: 
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- развитие и подпомагане на любителското художествено творчество (чрез 
наличието на певческа група към читалището с много награди и  отличия от 
местни и национални събития и фестивали); 

- събиране и разпространение на знания за родния край и запазване на обичаите и 
традициите (чрез пресъздаване на различни обичаи и традиции от самодейния 
колектив към читалището);  

- развитие и обогатяване на културния живот, социалната образователната 
дейност в населеното място; 

- запазване на местните обичаи и традиции; 
- запазване и разпространение на местния автентичен фолклор (чрез певческата 

група и нейните многобройни участия в културния календар на общината, 
областта и в национален мащаб,  с участието и в редица национални конкурси и 
фестивали); 

- организиране на празненства, концерти и чествания (съвместно с деца лишени 
от родителска грижа, които се отглеждат и живеят в нашето населено място в Центъра 
за настаняване от семеен тип за деца от 7 до 18 годишна възраст); 

- организиране на празненства, концерти и чествания;  
Информационни услуги: 

- поддръжка и развитие на библиотеката и услугите, свързани с нея; 
-  продължаване и разширяване на досегашните добри и полезни  дейности;  
-  разширяване на дейностите свързани с активния начин на живот на възрастите 

хора и интеграцията на хората с увреждания.  
-  активно участие в различни Програми, Проекти и Мерки, предоставящи услуги 

в областта на читалищните дейности (самостоятелно или  съвместно с партньорството 
на общината и др. организации); 

-  развитие на селските райони (от какъвто тип е и нашето населено място), чрез 
читалищна дейност за повишаване на възможностите за достъп и участие на 
гражданите в културния живот.  

-  изграждане на нов, съвременен подход при администрирането и управлението 
на културната институция, съобразен с потребностите на настоящото време. 

 
2.1 Библиотечна дейност: 
- обновяване на библиотечния фонд в зависимост от читателските интереси; 
- подобряване дейността на библиотеката, съобразена с интересите и нуждите на 
населението, чрез различни форми на културно-масовата работа; 
- осъществяване на изложби свързани с бележити дати на личности и събития от 
местен, регионален и национален характер; 
 
2.2 Културно-масова дейност: 
-  осъществяване на културният календар за читалищните прояви; 
-  повишаване на художественото и жанрово разнообразие на културните мероприятия; 
-  участие в културните мероприятия на общината, областта и в национален мащаб; 
-  честване на официалните и традиционни празници, сборове и годишнини; 
- провеждане на мероприятия, свързани със съхраняването, развитието и 
популяризирането на местни традиции и обичаи. 
 
2.3 Любителско художествено творчество: 
- повишаване на художествено-творческите постижения на певческата група и 
индивидуалните ни изпълнители; 
- активно участие на певческата група и индивидуалните ни изпълнители в културно-
масови събития на селото и общината. 
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2.4 Подобряване финансовото състояние на читалището чрез: 
- осъществяване на контакти с личности и фирми за набиране на допълнителни 
средства за по-активно участие на самодейците в местни и национални програми, 
конкурси и фестивали; 
- увеличаване броя на членовете на читалището; 
- участие в проекти и програми спешно търсене на варианти за вътрешен ремонт 
на сградата; 
- търсене на възможности за дарения и спонсорство; 
- наем за ползване на читалищно имущество и помещения в сградата. 

III. ДЕЙНОСТИ 

КУЛТУРЕН  КАЛЕНДАР ЗА 2020 ГОДИНА 
м.Януари   
Честване на Бабин ден и Ден на родилната помощ 
Създаване на група /курс/ по кулинарно изкуство 
Работа с децата от ЦНСТ 
м.Февруари 
Честване деня на лозаря /Трифонов ден/ 
м.Март  
Ден на художествената самодейност и народното творчество 
Международен ден на жената 
Ден на пролетта /карнавал/ 
м.Април  
Великден  
Конкурс за „Най-хубаво боядисано великденско яйце” 
м. Май                              
Традиционен събор на селото Гергьовден 
м.Юни                                                       
Еньовден 
Участие във фолклорния събор „Свидня“ в местността Попов мост с. Говежда       
Курбан в местността „Манастирски кладенец” 
м.Септември         
Участие в Празник на Общината                                                                       
м.Октомври       
 Ден на възрастните хора                                                          
м.Ноември  
Ден на Християнското семейство 
м. Декември  
Коледно тържество                             
         

IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В настоящата едногодишна програма за развитие на Читалището е само принципен 
план на традиционно честваните събития и участия. Възможно е добавяне на нови 
непланувани дейности. Програмата и плана за културните дейности през 2020 г. са 
приети на редовно заседание на читалищното настоятелство. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

за дейността на Народно читалище „Христо Ботев-1939 г.” 
 с. Меляне  през 2020г. 

 
    През 2020 г. читалищната дейност ще продължи в следните основни насоки: 
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- Запазване на обичаите и традициите на българския народ с организиране на 
народни празници;  

- Чествания на забележителни дати и събития; 
- Участие във фолклорни празници и рецитали на регионално и национално ниво ;  
- Подпомагане на детското любителско художествено творчество; 
- Събиране и разпространения на знания за родния край;  
- Колективно посещение на празници , природни и исторически забележителности 

в страната;  
- Осъществяване на социални услуги; 
- Участие в работни срещи и семинари; 

 

План-програма по месеци 
м. Януари 
1. Сурвакари 
2. 172 г. от рождението на Христо Ботев-табло 
3. Бабин ден 
м. Февруари 
1. Трифон Зарезан и св. Валентин 
2. 147 г. от обесването на Васил Левски -табло 
м. Март 
1. Баба Марта и ден на самодееца  
2. Национален празник на Р. България 
3. Международен ден на жената 
4. Първа пролет 
м. Април 
1. Лазаров ден 
2. Цветница 
м. Май 
1. Участие в международния детско-юношески фестивал „Лачени обувки” гр. 
Берковица 
2. Ден на славянската писменост и култура-24 Май 
м. Юни  
1. Участие в Националния конкурс -рецитал по Ботева и Възрожденска поезия и проза- 
гр. Враца 
2. Колективно присъствие на концерта по случай празника на гр. Монтана 
3. Участие в традиционния фолклорен събор „Свидня” 
м. Август 
1. Колективно присъствие на празниците на Балкана-с. Дълги Дел и Копиловци 
2. Традиционен селски събор Меляне с музика 
5. Детско поетично музикално шоу „Нека да е лято” 
м. Септември 
1. Колективно присъствие и участие в програмата на Общината 
2. Организиране среща с поета Живко Колев. Поетично музикално шоу. 
м. Ноември 
1. Ден на християнското семейство 
м. Декември 
1. Коледно-новогодишно тържество                               

 
 
2.1. Библиотечно дело в община Георги Дамяново  

 Във всяко читалище се поддържа библиотечен фонд. Библиотечната дейност е с 
традиции, които продължават да се развиват и осъвременяват.  
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 Читалищата трябва да се превърнат в обществени центрове за библиотечно и 
информационно осигуряване на населението, чрез навлизане на съвременните 
комуникационни системи и информационни технологии в ежедневната им дейност.  
 Да продължават да обогатяват библиотечните си фондове и да създават архив за 
най-важните събития от живота на населените места.    
 Запознаване на учениците с изискванията, условията и начина за ползване на 
необходимата литература в библиотеките.  
 
 2.2. Културен живот и дейности свързани с художествената самодейност 
 Поддържане на ежегодните културни календари с интересни мероприятия, които 
не само да станат широко достояние на местната общественост, но и да я привлекат 
като активен участник в тях.  
 Продължаване на традицията да се организират местни празници характерни, за 
даденото населено място, възстановяване на забравени автентични обичаи.  
  По-широка концертна дейност на фолклорните  състави, усъвършенстването им 
и включване в местните и национални тържества.  
 Създаване на клубове по интереси от деца и младежи.  
 Увеличаване на читалищните членове. 
 
 2.3. Иновативни политики на читалищата  
 Намиране на алтернативни източници на финансиране, активизиране на работата 
с фондации, неправителствени организации .    
 Търсене и насърчаване на интересни инициативи със социална и 
благотворителна насоченост, свързана с определени празнични събития от културния 
календар. Организиране на обучителни семинари по теми, свързани с желанията на 
местното население.  
 Привличане на учениците в селата, където няма училища за работа през лятото в 
дейности, осмислящи свободното им време. Организиране на регулярни срещи между 
читалищата за споделяне на добри практики и иновативни идеи.   
 Изграждане на полезни партньорства.  
 Ангажиране на местното население в съживяването на добрата българска 
традиция за дарителска и благотворителна дейност.  
 
 2.4. Финансова обезпеченост  
 Субсидираната численост в бюджета за 2019 г. е 12 щатни бройки.  
 Държавната субсидия е на обща стойност от 113 880 лв., която се разпределя от 
комисия, съгласно чл. 23, ал. 1 от Закона за народните читалища с участието на 
представител на общината и представители на всяко читалище, като субсидията се 
предоставя на читалищата за самостоятелно управление.Субсидията се използва 
предимно за ФРЗ, разходи и за дейности.  
  
 3. АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО  
 3.1. Външна среда:  
 Възможности:   
 • Добро сътрудничество с общинска администрация;  
 • Проекти за допълнителна целева субсидия от Министерство на културата и 
други програми.  
 Заплахи:  
 •  Недостатъчно развит икономически регион;  
 • Бизнесът е недостатъчно заинтересован и ангажиран към читалищната 
дейност;  
 
 3.2.Вътрешна среда 
  Силни страни: 
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 • Спазване на механизма за разпределение на държавната субсидия;  
 • Добре разпределена читалищна мрежа;  
 • Кадрови ресурс с дългогодишен стаж в сферата на читалищната дейност;   
 • Собствена материална база;  
 • Наличие на компютри и офис техника;  
 • Наличие на библиотеки в читалища;  
 • Обновяване на библиотечния фонд чрез работа по програми и проекти;  
 • Развита дейност на  всички читалища.  
 Слаби страни:  
 • Липса на интерес към търсене и развиване на нови форми на читалищна 
дейност и предоставяне на алтернативни услуги;  
 • Липса на финансов ресурс за развиване на нови форми на дейност и поддръжка 
на сградния фонд.  
 През 2008 г. единният разходен стандарт за една субсидирана бройка е бил 5 830 
лв., за 2009 г. същият е бил 7 130 лв., през 2010 г. е намален на 5 775 лв., през 2011 г. е 
отново 5 775 лв., през 2012 г. е 5 776 лв., през 2013 г. е 6 271,00 лв., за 2014 г. е 6 400,00 
лв., а за 2015 г. е увеличен на 6 940,00 лв., през 2016 г.е 7 080 лв. а през 2017 г. е 
7 300,00 лв. , през 2018 г. е 8 375 лв., през 2019 г. е 9490 лв. 
Но в същото време и цените за електроенергия и разходите за осигуровки върху 
заплатите са се повишили значително.  
 
 4. ИНДИКАТОРИ ЗА ОЦЕНКА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА НАСТОЯЩАТА 
ПРОГРАМАТА:  
 - брой нови книги;  
 - брой читатели;  
 - брой предоставени компютърни и интернет услуги;  
 - брой проведени празненства, концерти и чествания;  
 - брой участия в местни, регионални, национални празници и конкурси и 
награди.   
 

     5 . ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ЧАСТ  
Изпълнението на Програмата ще даде възможност за реализация на 

набелязаните целите, задачите и основните дейности. Успешното им изпълнение ще 
спомогне за опазването и съхраняването на културно историческото наследство във 
времето на глобализация и утвърждаване на празници, даващи възможност за 
удовлетворяване нуждите на бъдещите поколения да се запознаят с миналото на 
родния край; подпомагането и развитието на любителското художествено творчество 
ще стимулира младите хора и талантливите дарования; уреждането и поддържането на 
библиотечните колекции ще подпомогне образователния процес в получаване на нови 
знания; реализирането на инициативи ще допринесе за обогатяване на културния 
живот; усвояването на знания за новите информационни технологии ще отвори 
вратата към необятното глобално пространство. 

Изпълнението на тази програма  ще има съществен принос за постигане на 
интегриран подход за развитие на образованието и културата и превръщането на 
народните читалища не само в духовни, но и като съвременни информационни 
центрове с привлекателно място за хората. Така   програмата ще разкрие традициите 
на миналото, предизвикателствата на настоящето и надеждата за по-добро бъдеще. 

 
Забележка: Програма за развитие на читалищната дейност е разработена и  
изготвена на база внесени предложения на Председателите на народните читалища 
от Община Георги Дамяново до Кмета на Общината за 2020 г.  

Програмата е отворена за допълнения. Тя е визирала най-общите положения, 
залегнали в плановете на отделните читалища. 
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