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ГОДИШНА ПРОГРАМА 
 

ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ  
В ОБЩИНА СИЛИСТРА ПРЕЗ  2014 г. 

 
Народните читалища в Община Силистра се утвърждават като значими 

културни центрове в населените места, които съхраняват българския дух и традиции 
и осъществяват разнообразна културна дейност.  

Програмата за развитие на читалищната дейност в Община Силистра 
за 2014 година се създава в изпълнение на чл. 26а, ал. 2 от Закона за 
народните читалища, въз основа на направените от читалищата в общината 
предложения за дейността им през 2014 г. и е съобразена със 
стратегическите документи за развитието на общината. 

Програмата ще подпомогне и популяризира годишното планиране и 
изпълнение на читалищните дейности.  

 
  І. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА 

Народните читалища в Община Силистра са традиционни, самоуправляващи 
се български културно-просветни сдружения, които изпълняват и държавни 
културно-просветни задачи, съгласно Закона за народните читалища. 

В Община Силистра съдебно регистрирани са 23 читалища. Те са вписани и в 
Регистъра на  народни читалища към Министерството на културата. Народните 
читалища са юридически лица с нестопанска цел, които съхраняват традициите и 
културата в населените места, работят за развитие на талантите и любителското 
изкуство, в съответствие с общинския културен календар, реализират проекти и със 
своята дейност се утвърждават като съвременни културно-информационни центрове. 
В Община Силистра 23 народни читалища представиха своите предложения за 
дейност през 2014 г.:  
- Народно читалище „Доростол – 1870” - Силистра 
- Народно читалище „Св. Св. Кирил и Методий” – Силистра 
- Народно читалище „Дръстър – 2012” 
- Народно читалище „Пробуда – 1940” с. Калипетрово 
- Народно читалище „Дочо Михайлов – 1906” – с. Бабук 
- Народно читалище „Просвета – 1907” – с. Проф. Иширково 
- Народно читалище „Възраждане – 1940” – с. Сребърна 
- Народно читалище „Светлина – 1906” – с. Смилец 
- Народно читалище „Иван Вазов – 1941” – с. Срацимир 
- Народно читалище” Паисий Хилендарски – 2006” – с. Айдемир 
- Народно читалище „Родолюбие – 2006” – с. Айдемир 
- Народно читалище „Димитър Благоев – 1930” – с. Ветрен 
- Народно читалище „Заря-1957” – с. Брадвари 
- Народно читалище „Христо Ботев – 1997” – с. Българка 
- Народно читалище „Васил Левски – 1941” – с. Българка 
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- Народно читалище „Самообразование – 1942” – с. Йорданово 
- Народно читалище „Иван Богоров - 2012” – с. Богорово 
- Народно читалище „Йордан Йовков – 1942” – с. Казимир 
- Народно читалище „Светлина – 1942” – с. Главан 
- Народно читалище „Зора- 1961” – с. Сърпово 
- Народно читалище „Чудомир – 2012” – с. Поп Кралево 
- Народно читалище „Д-р П. Вичев” – с. Айдемир  
- Народно читалище „Ламбриново – 2013” в с. Полковник Ламбриново 

Субсидията от държавния бюджет за дейността и издръжката на читалищата в 
Община Силистра през 2013 г. е в размер на 313 550 лева, при 50 субсидирани 
бройки, като стандартът за една субсидирана бройка е 6 271   лева. Субсидиите се 
разпределят  при стриктно спазване на чл. 23 от Закона за народните читалища и 
изработен от Министерството на културата и съгласуван с Министерството на 
финансите и НСОРБ „Механизъм за разпределение на годишната субсидия за 
читалищата”. 

Община Силистра се отличава с  развита културна инфраструктура, за която 
съществен е приносът на народните читалища за съхранение и развитие на 
духовните ценности, за ефективна културна дейност като устойчив фактор за 
развитие на местните общности.  

Активно е взаимодействието на Община Силистра с народните читалища, които 
участват във всички общински културни прояви. Те представят своята дейност и 
културни продукти на национални и международни фестивали. 

 
ІІ. ЦЕЛИ НА НАРОДНИТЕ ЧИТАЛИЩА: 
- Развитие и обогатяване на културния живот, социалната и образователната дейност 
в населеното място, където осъществяват дейността си; 
- Запазване на обичаите и традициите на българския народ; 
- Разширяване на знанията на гражданите и приобщаването им към ценностите и 
постиженията на науката, изкуството, културата; 
- Възпитаване и утвърждаване на националното самосъзнание; 
- Осигуряване на достъп до информация 
 
ІІІ. ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ: 
- Уреждане и поддържане на библиотеки, читални, фото-, фоно-, филмо-  и 
видеотеки, както и създаване и поддържане на електронни информационни мрежи; 
- Развиване и подпомагане на любителското художествено творчество; 
- Организиране на школи, кръжоци, курсове, клубове, кино- и видеопоказ, 
празненства, концерти, чествания и младежки дейности; 
- Събиране и разпространяване на знания за родния край; 
- Създаване и съхраняване на музейни колекции, съгласно Закона за културното 
наследство; 
- Предоставяне на компютърни и интернет услуги; 
- Допълнителна стопанска дейност, свързана с предмета на основната им дейност, в 
съответствие с действащото законодателство, като използват приходите от нея за 
постигане на определените им в устава цели. 
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НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ ”ДОРОСТОЛ - 1870 г.”- СИЛИСТРА 
    ул.”Симеон Велики”135    тел.086/ 82 17 83   e-mail: nch_dorostol@abv.bg 

 
 
 

 
 

КАЛЕНДАРЕН ПЛАН – 2014 
 

ДЕЙНОСТИ МЕСЕЦ 
ТЕМАТИЧНИ  КУЛТУРНИ ИЗЯВИ 

• Национална изложба – конкурс „ Олимпиадата в 
детските очи, Сочи 2014 г.” 

 
• Празнични прояви по случай 1 март                                                                                                           

- Ден на любителското творчество  
 

• Празничен концерт на АНПТ «Силистра» и ДФФ « 
Добруджанче» посветен на 3-ти март 

 
• Концерт «Пролетно настроение»  с групи за стари 

градски, шлагерни, туристически песни 
 

• Великденски концерт на Смесен хор «Седянка» и 
АНПТ «Силистра» 

 
• Пролетен концерт на възпитаниците на ДШИ  и 

«Балетна формация», по случай Международния  ден 
на балета 

 
• Юбилейна програма „ 20 години Златна есен ” 
 
• Тържествен концерт „  24 май  - Ден на славянската 

писменост и култура”, с участие на хор „Седянка”, 
АНПТ”Силистра”, ДФФ”Добруджанче”, възпитаници 
на ДШИ; 

 
• Годишен инструментален концерт на възпитаниците 

на Детска школа по изкуства 
 

• „ Младежка сцена ”- концерт, посветен на деня на 
детето, с участието на младежки читалищни 
формации при ДШИ  и рок групи 

 
м. февруари 

 
 

м. март 
 
 
 
 

 
м. април 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

м. май 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

м. юни 
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• Юбилеен концерт - 120 години Смесен хор  
      „ Седянка ” 

 
• „ Народно веселие ”с участието на АНПТ  

            „ Силистра” и ДФФ „ Добруджанче” 
 

• Честване на 1 ноември Ден на будителите – с 
участието на всички художествени формации при НЧ 
„ Доростол – 1870 г.” 

 
• Коледен концерт на Смесен хор « Седянка» и Детска 

вокална студия  
 

• Концерт « Коледни звездици » с участието на  
ДШИ, « Балетна формация », Детска вокална студия 

 
• Концерт «Коледно веселие» - с участието на АНПТ 

«Силистра» и ДФФ «Добруджанче»;  
 

• Коледен концерт на художествено – творческите 
формации -  шлагерни градски песни и български 
автентичен фолклор 

 
• Коледен концерт « Младежка рок сцена » с участието 

на рок групи 
 

• Публикации в местни и национални медии  за 
любителските художествени формации; 

 
• Издаване на календари и рекламни дипляни за 

любителските формации; 
 

 
 
 

м. юни 
 

 
м. юли 

 
 

м. ноември 
 
 
 
м. декември 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
УЧАСТИЯ В ОБЩИНСКИ КУЛТУРНИ ПРОЯВИ  

 
• Участие на ФГ «Добруджа» в Събор на лазарските 

групи, с. Калипетрово 
 

• Участие в творческа работилница и изложба  
            « Цветница » 
 

• Участие в «Пролетни игри и песни» на групите за 
автентичен фолклор, шлагерни песни, АНПТ « 
Силистра» и ДФФ « Добруджанче» 

 
 
 

м.април 
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• Участие във Фестивал на мъжката песен,  
           с. Ситово на ФГ „ Златен клас” 
 

• Участие на ФГ „ Добруджански славеи ”,  
„ Добруджа” и „ Златен клас ” в Хумористичен фестивал 
„ Сребърна пее и се смее ” 

 
• Участие във фолклорен събор „ Алеково пее ”, с. 

Алеково на групите за автентичен фолклор 
 

• Участие във фолклорен събор „ Край чешмата под 
върбата ”, с. Кайнарджа на групите за автентичен 
фолклор 

 
• Участие във фолклорен събор „ Песни и танци от 

Добруджа ”, с. Ситово на групите за автентичен 
фолклор 

 
• Участие на ФГ „ Добруджа” в Традиционния празник 

на динята „ Прохлада и дини”, с. Салманово  
 

• Участие на ДФФ «Добруджанче» в Общински 
младежки фестивал «Утрешният мир започва с 
днешното приятелство »; 

 
• Участие на ГСГП „ Ретро”, „ Златна есен”, ВИГ „ 

Чар” и „ Ехо” в Национален фестивал на старата 
градска песен „ Дунавски спомени”, гр. Силистра 

 
• Участие на ФГ « Добруджа » в кулинарен фестивал  

            « Гозбите на Добруджа», с. Сребърна 
 

м.май 
 
 
 
  
 
 
 

м.юни 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

м. авуст 
 

 
 

м. септември 
 
 
     
 
 

м. ноември 

ОБРАЗОВАТЕЛНА  ДЕЙНОСТ 
• Тържествено откриване на новата 2014/2015 учебна 

година в ДШИ; 
 
• Периодично актуализиране на  интернет страницата 

www. sil.mikc на НЧ «Доростол -   1870г.» 
• Образователни концерти на АНПТ «Силистра» в 

училища от Община Силистра по определен и 
съгласуван график с РИО на МОН ; 

 
• Литературни срещи –тематични, по заявки 
• Образователни лектории – исторически събития, 

просветители, книжовници 

 
1 октомври 

 
 

всеки месец 
 
 
30 март – 30 ноември 

 
 

 
През цялата година 
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• Организиране на курсове за обучение на деца и 

възрастни: 
    - по народни танци 
    - румънски,китайски, английски езици 
    - музикални инструменти  
 пиано, китара, цигулка 
 народни инструменти – кавал, гайда, гъдулка, 

тамбура духови инструменти  народно пеене – детска 
вокална група 

    - курс по карате 

 
1 октомври 

 
 
 
 
 
 
 
 

РЕКЛАМНО – ИНФОРМАЦИОННА 
ДЕЙНОСТ 

 
• Участие на ФГ „ Добруджа” в Национален музикално 

– фолклорен конкурс „ Орфеево изворче”, гр. Стара 
Загора 

 
• Участие на НЧ «Доростол – 1870 г.» в  концертни 

прояви, свързани с Дните на гр.Силистра  
 

• Участие във фестивал на шлагерната песен «Под 
липите златен прах се рони» - Формация «Ретро»; 

 
• Участие в Национален фолклорен фестивал  

            « Фолклорен извор » 2014, с. Царевец, общ.     
         Свищов на народен хор при АНПТ « Силистра»;  
 

• Участие в Национален фестивал на старата градска 
песен «Дунавски спомени» - ГСГП «Златна есен», 
«Ретро», «Чар», «Ехо »; 

 
• Участие във фестивал на старата градска песен „ 

Георги Бенковски ”,  гр. Свищов  – ГСГП «Златна 
есен» и « Чар » 

 
• Участие в Международен фолклорен фестивал, 

гр.Балчик» - ФГ «Златен клас» 
 

• Участие в Международен фолклорен фестивал EURO 
FOLK, 2014 г.,  гр. Несебър –  групите за автентичен 
фолклор «Добруджа» и   

            « Добруджански славеи »; 
 

• Участие на Фолклорните формации във фолклорни 

 
 
 

 
м.март 

 
 
 

м. май 
 

 
 

м.юни 
 

 
м.август 

 
 
 

м.септември 
 
 

 
м.октомври 

 
 
 

по програма 
 

 
по програма 
на фестивала 

 
    
   

по програма 
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събори и празнични прояви, организирани от Община 
Силистра и в област Силистра 

 
• Участие Смесен хор «Седянка »във Фестивал на 

хоровете от Североизточна България – 
            гр. Разград  
 

• Поддържане на страницата на НЧ «Доростол – 1870 г.» 
в порталния сайт на читалищата 

 
• Участие в благотворителни концертни програми по 

съвместни проекти с партньорски организации от 
България и Румъния 

 
• Участие на Детска вокална студия в: 

 
 Международен  конкурс „ Морско конче”, гр. 

Варна 
 Международен конкурс – Несебър,2013 
 Международен конкурс „ Речни ноти ”,  

                  гр. Тутракан 
 

• Участие на Балет „ LIDENS ” във фестивала „ 
Танцуваща река”, гр. Тутракан и фестивала  

    „ Северно сияние”, гр. Русе 

      
 

 
по програма на 

фестивала 
 
 

през годината 
 

 
 

през годината 
 
 

 
 

м. май 
 

м. юни 
м. август 

 
 
 

по програми на 
общините 

 
Заб.: Посочените участия в национални и международни фестивали се осъществят 
при наличие на бюджетни или спонсорски средства. 
                                                              
Председател НЧ „Доростол – 1870г.”: М. Любомирова    -0899886776        
Секретар:  Д. Костова   - 0878563422                                                                        
 

КАЛЕНДАРЕН ПЛАН 
НА СНЦ НЧ ”СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ 1966 - СИЛИСТРА” 

ГР. СИЛИСТРА  ОБЩИНА СИЛИСТРА ЗА 2014 г. 
 

 
№ 

 
МЕРОПРИЯТИЯ 

месец 
тримесечие 

  първо тримесечие 
1 Организиране празника Йордановден.Къпане на 

именниците и голямо хоро в салона на читалището. 
януари 

2 Организиране празника Ивановден и вечер на 
поканения зет в салона на читалището 

януари 

3 Организиране на празника Петльовден и вечер на стария 
ерген в салона на читалището 

януари 

4 Представяне на обичая от групата за автентичен януари 
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фолклор Общоградско отпразнуване на обичая 
“Бабинден” в салона на читалището. 

5 Открит турнир по тенис на маса първи кръг. януари 
6 „С червено вино надпей ме”. Организиране празника на 

лозаря Трифоновден. 
февруари 

7 Организиране на Кукувден.Конкурс за най-оригинална 
маска.Изложба на кукерски маски. 

февруари 

8 Открит турнир по тенис на маса втори кръг. февруари 
9 Честване Ден на самодееца съвместно със самодейците 

от НЧ “Отец Паисий” - Кайнарджа  
март 

10 Празничен концерт, свързан с 3-ти март в с. Кайнарджа март 
11 Организиране надиграване по повод Тодоровден март 
12 Участие в празничен концерт по случай 3-ти март в 

Силистра” 
март 

13 Открит турнир  по тенис на маса трети кръг март 
  второ тримесечие 
14 Открит турнир по тенис на маса четвърти кръг. април 
15 Участие в пролетни песни и игри, организиран от 

Община Силистра 
май 

16 Откриване на изложба и организиране на ревю с 
костюми и изделия на Ателие за изработване на 
национални костюми „Ритъм” 

май 

17 Открит турнир по тенис на маса пети кръг, съвместно с 
Община Силистра  

май 

18 Участие във фолклорен събор “Край чешмата под 
върбата” – Кайнарджа 2014 

юни 

19 Открит турнир по тенис на маса шести кръг. юни 
  трето тримесечие 
 Организиране на Фолклорен Фестивал за народни 

хора “ С ритъма на сърцето”19.07.2014г. 
6000лв. май 

21 Участие в МФФ – Франция детски състав 15000 лв. юли 
22 Участие МФФ- Италия фолклорен клуб 12000 лв.юли 
23 Участие в МФФ Холандия – средношколски състав 14000 лв.юли 
24 Открит турнир по тенис на маса седми кръг. юли 
25 Открит турнир по тенис на маса осми кръг. автуст 
26 Участие мероприятия, свързани с дните на Силистра – 

концертни изяви , тенис турнир 
септември 

27 Открит турнир по тенис на маса девети кръг. септември 
  четвърто тримесечие 

28 Организиране на празника Никулден.Конкурс най – 
интересна рибарска история, най вкусно приготвена 
риба. 

декември 

29 Коледен открит турнир по тенис на маса дванадесети 
кръг, съвместно с Община Силистра  

декември 
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                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ:............................ 
                                                                                    /Р. Атанасов/ 
                                                                                       0888360852 
 
 
 

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ДРЪСТЪР 2012” 
СИЛИСТРА 

 
Народно читалище „Дръстър 2012” е създадено на 28.12. 2012 г. с решение на 
Силистренския окръжен съд. Избрахме за име на читалището Дръстър, изхождайки 
от средновековното име на днешна Силистра, а за празник - 14 Септември - 
Кръстовден, който е и празник на град Силистра от 1992 г.  
Членове на читалищното настоятелство: 

- Дарин Боев – Председател; 
- Димитър Джамбазов – хореограф, педагог; 
- Боряна Кьосева –хореограф, педагог; 
- Елмира Николова – педагог; 
-  Ясенна Пецова  - педагог; 
- Димитър Русев – музикант; 
- Тихомир Титев - инженер 

  Проверителна комисия – Петранка Минчева – икономист, Светлана Силянова - 
икономист и Веска Енчева – икономист. 
   През настоящата 2014 г. Читалищното настоятелство и Поверителна Комисия ще 
провеждат редовно своите заседания, в които ще решават проблемите на 
читалището. 
     Читалището се създава с цел задоволяване потребностите на жителите на гр. 
Силистра  и страната, свързани с: 

- Развитие и обогатяване на обществения и просветен живот в областта на 
културата, образованието, социалната политика, екологията и гражданското 
общество. 

- Опазване, възстановяване, развитие и популяризиране на обичаите и 
традициите на българския народ и в частност на жителите на  гр. Силистра и 
областта. 

- Разширяване на знанията на гражданите и приобщаването им към ценностите 
и постиженията на науката, изкуството и културата. 

- Развитие на творческите и духовни заложби у хората, преимуществено на 
децата и младите хора, като подпомага обогатяване на техните знания и 
възпитание в традициите и културата на българския народ и общочовешките 
ценности и приобщаването им към ценностите и постиженията на науката, 
изкуствата и културата в България и по света. 

- Възпитаване и утвърждаване на националното самосъзнание и българска 
идентичност. 

- Осигуряване на достъп до информация. 
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   Сформирани  да развиват своята дейност  и  да постигат тези цели са  следните 
художествени състави: 

I. Танцов ансамбъл 
1. Школа деца  
2. Средношколци  
3. Работници  
4. Фолклорна формация за автентичен и обработен фолклор  
5. Клуб за фолклорни хора  
 

II. Школа за народни инструменти 
 

III. Вокални формации 
1. Група за автентичен фолклор ( обичаи, индивидуални изпълнители, 

словесен фолклор и народни песни) 
2. Оркестър и солисти на българска народна музика 

                                ( обработен фолклор )  
3. Група за възрожденски, патриотични и стари градски песни  

 
IV. Рок – група 

 
V. Спортни танци  

- школа 
- концертна 
 

VI. Балет „Б – 2“  /класически/ 
 

VII. Балет „ Алегро“  
- школа 
- концертна 

    VIII.Танцова формация за Хип – хоп   и   Брейк  
     
       IX . Клуб християнски традиции и ценности 

№ ДЕЙНОСТИ СРОК  
1. Пресъздаване на народния обичай Бабинден от 

групата за автентичен фолклор – почит и уважение 
към възрастните жени, които са „бабували“ на 

родилките. 

м.януари 

2. Денят на лозаря – Трифон Зарезан. Ритуал по 
празнично зарязване на лозята от самодейците в 

танцов ансамбъл – работници. 

м. февруари 

3.  
„Плачи! Там близо край град София 

стърчи, аз видях, черно бесило, 

м. февруари 
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и твой един син, Българийо, 

виси на него със страшна сила.“ 
 

141 години от обесването на  
„ Апостолът на свободата „ 

и патриотизма в днешното поколение -  поднасяне на 
венец пред паметника на Васил Левски от 

самодейците в  групата за патриотични, възрожденски 
и стари градски песни. 

4. Ден на самодееца – творческа среща на самодейците 
от читалището с изявени творци и ръководители от 

община Силистра. 

м. март, 
място: зрителна 
зала – Младежки 

дом 
  

  „…. От урва на урва  и от век на век „  
Музикална програма от групата за възрожденски и 

патриотични песни -  посветена на Освобождението на 
България от турско робство. 

 
Цел: Поддържане на християнската вяра и 

националното съзнание на българския народ. 

м. март 
 

6. „ За Возкресение Христово,  
Приемете Божият апел отново.  

Бъдете винаги добри  
и Той ще ви възнагради.” 

 - Подреждане на  изложба - „ Шарени писани яйца и 
обредни хлябове и козунаци”; 

- Посещение на великденска  литургия. 
  

Цел: Духовно и нравствено усъвършенствуване. 
 

м. април 
 

7. Балетното изкуство е  короната на танците. Няма 
танц, който да не е красив, но балетът е съчетание 

между сюжет, музика и ферия от танцуващи балерини 
– коцерт на  « Балетна формация », по случай 

Международния ден на балета. 
 

м. април, 
място: зрителна 
зала – Младежки 

дом 
 

8. Образователни концерти  в училища и детски градини 
от Община Силистра по определен и съгласуван 
график с РИО на МОМН . 
 

м. май 
 

9. «  Пролетта дойде, хайде всички на хорце,  
да се хванем за ръце и да викнем от сърце –  

Пролетта дойде! „ 
Концерт «Пролетно веселие» от художествените 
състави НЧ « Дръстър 2012», съчетан  с организиране 
на изложба от аранжирани цветя, изготвена от 

м. април -май, 
място: зала в 

общината 
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самодейците.  

10. Творческа среща на творци и деятели на културата, 
работили и работещи в община Силистра по случай 
„24 май - Ден на славянската писменост и култура”. 

м. май 
място: зрителна 
зала – Младежки 

дом 
 

11. Детско тържество, съвместно с деца близнаци от 
сдружението «Двойна радост» по случай 1 юни – Денят 
на детото.  

м. юни 
място: зрителна 
зала – Младежки 

дом 
 

12. Конкурс за детска рисунка по случай международния 
ден на река Дунав 

м. юни 

13. Участия в наши и международни фестивали и 
конкурси у нас и чужбина. 

м. юли –  
м. септември 

14.  Празник на Читалище „ Дръстър 2012 „  
14 Септември – Кръстовден 

Концерт от художествените състави  
НЧ « Дръстър 2012», съчетан  с изготвяне на 
фотоизложба от дейностите на читалището. 

 

15.  Поход за здравето – еко поход на читалищни деятели. 
Засаждане на дръвчета, почистване на тревните 

площи в Дунавския парк. 
 

Цел: Изграждане на здравна, екологична култура и 
възпитание 

м.октомври 

16.  Провеждане на общо отчетно събрание м.декември 
17.  „Стани нине, господине, че ти идем добри гости…” – 

пресъздаване на народния обичай Коледуване. 
м.декември 

           
 

Председател:…………………… 
                               Дарин Боев 
 0892494173 

 
 
 
 

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ ,,ПРОБУДА - 1940”  
С. КАЛИПЕТРОВО 

 
КАЛЕНДАРЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА ЗА 2014 Г. 

 
Цели и задачи: 
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Като център на културно – масова, просветно – възпитателна и информационна 

дейност, читалището осъществява: 
 

• Съхранение и популяризиране на традиции и обичаи, характерни за с. Калипетрово; 
• Разширяване на социалния обхват на читалищната дейност и приобщаване на по- 

голям кръг от населението на селото, включително и малцинствените групи, живеещи на 
неговата територия; 

• Развиване и обогатяване на художествената дейност; 
• Създаване на условия за изява на творческите способности на младите хора; 
• Възпитание и утвърждаване на национално самосъзнание. 

 
№ Мероприятия Дата 

1.  Йордановден, Богоявление – съвместно мероприятие с Църковното 
настоятелство при храм :Св. Димитър“ с. Калипетрово;  Освещаване на 
светия кръст, Шествие;   

06.01 

2.  Бабинден -   Организиране на тържество по случай Деня на родилната 
помощ, кулинарна експозиция, участие на ГСГП „Камбанен звън“ 

21. 01. 

3.  Празник на виното: „Вино да се лее, песни да се пеят”- подрязване на 
лози и песни за виното по случай  Трифон Зарезан – ден на виното и 
любовта; Организиране на конкурс за най-добро младо вино, с участието 
на самодейните състави;  

16.02. 

4.  Беседа със самодейците по случай отбелязването на 141 от обесването на 
Васил Левски;  

19.02. 

5.  Провеждане на годишно общо отчетно-изборно събрание 28.02 
6.  Сирни заговезни – организиране на мегданско хоро с участието на 

Кукерската дружина, самодейците и местното население 
02.03 

7.  Трети март - Отбелязване на  Националния празник на България с беседа 
със самодейците;  

03.03. 

8.  Осми март - Честване международния ден на жената. Женско парти.  08.03. 
9.  Пролетен концерт на читалището – с участието на всички самодейни 

състави; Пролетна изложба с участието на децата от „Работилничка за 
вълшебства“; 

22.03. 

10.  Отбелязване на международния ден на детската книга и изкуство – 
викторина с ученици от първи до трети клас от ОУ 

30.03 

11.  Участия нa кукерите в национални и международни фестивали в т.ч.  
Ямбол, Перник, Стара Загора 

Януари - 
Март 

12.  Великденска изложба 01-30.04. 
13.  Лазаровден- провеждане на 14 събор на лазарските групи – съвместно с 

Църковното настоятелство при храм „Св.Димитър” с. Калипетрово 
12.04. 

14.  Отбелязване на Априлското въстание- 137 години, беседа и рецитал 20.04. 
15.  Ден на Европа - боядисване на яйца и великденски венци 09.05 
16.  Регионален конкурс за добруджански народни изпълнители „С песните 

на Васила Вълчева” 
17.05. 

17.  „Вечер на Чудомир”- по случай Деня на хумора и сатирата, карикатури, 
хумористични песни и драматизации по разказите на Чудомир 

21.05. 

18.  Участие на самодейните състави в общинския  преглед на самодейните 23.05. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
                                                                      /ХРИСТИНА НИКОЛОВА/ 

                                         0878471990 
 
 
 
 

ГОДИШНА ПРОГРАМА  

състави „Пролетни игри и песни” 2014 
19.  Отбелязване на Деня на славянската писменост и култура – младежко 

парти с абитуриентите от самодейните състави;  
24.05. 

20.  Ден на детето- спортни игри и състезания, подвижна „Работилничка за 
вълшебства“  

01.06. 

21.  Отбелязване на Деня на Христо Ботев и загиналите за свободата на 
България, поднасяне на венци, поетичен рецитал;  

02.06. 

22.  Събор на селото-  съвместно с Кметство с. Калипетрово - празничен 
концерт на самодейните състави и мегданско хоро; изложба снимки и 
исторически документи за селото;  

Св. Дух  

23.  ЕНЬОВДЕН – отбелязване на празника с чаено парти с билки, събрани от 
Калипетрово 

24,06 

24.  Провеждане на викторини, конкурси, познавателни игри и други в 
читалищната библиотека. 

Юли - Август 

25.  Участие на ГСГП „Камбанен звън“ в Преглед на Старата градска песен – 
Силистра, 2014  

13.09. 

26.  Участие на самодейните състави в празничен концерт по случай 
Кръстовден – Празник на град Силистра 

14.09. 

27.  „Дни на Калипетрово”: организиране на изложба; празничен концерт; 
конкурс за плетива и традиционни гозби; отбелязване на Димитровден – 
съвместно с Кметство с. Калипетрово и  Църковното настоятелство на 
Църковен храм „Св. Димитрий“ с. Калипетрово 

От 20 до 26.10 

28.  Ден на народните будители- представяне историята на читалището в 
дати- презентация; 

01.11. 

29.  Ден на християнското семейство- кулинарна изложба и Вечер, посветена 
на християнските добродетели 

21.11. 

30.  Коледно парти - с участието на децата от „ Работилничка за вълшебства- 
Доби и приятели”, театрална пиеса „Коледни вълшебства“; Конкурс за 
най- вълнуващо  писмо до Дядо Коледа 

22.12. 

31.  Бъдни вечер- обход на коледарската група по домовете от коледари 24.12. 
32.  Новогодишно тържество за всички самодейни състави 27.12. 
33.  Сбирки на любителите на плетива и литературни четения в 

библиотеката, с представяне на български, руски и западноевропейски 
автори 

Целогодишно 

34.  Участия на самодейните състави в национални и международни 
конкурси   

Целогодишно 
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ЗА РАЗВИТИЕ  НА ЧИТАЛИЩНА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2014г.  

НА 
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ”ДОЧО МИХАЙЛОВ-1906” 

с.БАБУК, общ.СИЛИСТРА 
 
ВЪВЕДЕНИЕ 

 
Настоящата програма за развитие на читалищната дейност  в с.Бабук,общ.Силистра 

се създава в изпълнение на чл. 26 а, ал. 2 от Закона за народните читалища. 
  Изготвянето на годишната програма за развитие на читалищната дейност  цели 
обединяване на усилията  за по нататъшно развитие и утвърждаване на читалището като 
важна обществена институция, реализираща  културната идентичност на селото, региона и 
страната и да се засили обществената роля на читалището като традиционен културен и 
образователен център. 

В с.Бабук,общ.Силистра съдебно регистрирано е едно народно читалище, то е  
регистрирано и  в Регистъра на народните читалища към Министерство на културата.  

През своята 108-годишна история  има своята завоювана позиция за работа в 
подкрепа на общността и през годините е спечелило доверието на хората. Уникален е 
неговият потенциал да насърчава социалната промяна и да укрепва гражданското 
общество. 

Читалището е място, където широк кръг хора общуват с различни изкуства и се 
занимават с творчество. Тук човек се стреми да реализира онази част от себе си, която е 
възможно поради обстоятелствата на живота да е останала в сянка, но търси път за 
нейната изява. 

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 
 

През 2014 г. развитието на читалищната дейност  ще продължи в основните насоки:  
 

• Основни задачи: 
- да опазва културно-историческото наследство и националните традиции; 
- да спомага изграждането на ценностна система у децата и младежите; 
- да поддържа и обогатява материалната си база; 
- да разработва и реализира инициативи/ проекти за общностно/ местно развитие и 

финансиране на читалищната дейност; 
- да работи за осигуряване на по-добра, по-съвременна и по-висококачествена 

образователна, културна, социална и информационна среда на населението; 
- да разшири съдържателния и социалния обхват на читалищната дейност за 

привличане на по-широк кръг население; 
- да развива ползотворното сътрудничество между читалищата на територията на 

община Силистра, региона и страната; 
- да поддържа активно партньорство с общинската администрация и НПО, както и с 

културните институции и бизнеса за взаимна полза. 
 
• Библиотечна дейност: 

- обновяване на библиотечния фонд в зависимост от читателските интереси; 
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- 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; 
- провеждане на срещи и литературни четения на новоиздадена литература и млади 

автори. 
 

• 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; 
- честване на официалните и традиционни празници, сборове  и годишнини; 
- провеждане на мероприятия, свързани със съхраняването, развитието и 

популяризирането на местни традиции и обичаи. 
 

• Любителско художествено творчество: 
- повишаване на художествено – творческите постижения на любителските състави и 

индивидуални изпълнители  чрез привличане на специалисти – ръководители; 
- активно участие на любителските състави и индивидуални изпълнители в културно 

– масови  събития на селото и общината. 
 

• Подобряване финансовото състояние на читалището чрез: 
- осъществяване на контакти с личности и фирми за набиране на допълнителни 

средства за по-активно участие на любителските състави и индивидуални 
изпълнители в местни и национални програми, конкурси и фестивали; 

- увеличаване броя на членовете на читалището; 
- членски внос; 
- проекти и програми; 
- дарения и спонсорства; 
- наем от земеделски земи; 

• Обучение и квалификация: 
- Участие на щатния работник в семинари, обучения и др., свързани с повишаване 

квалификацията му по основните читалищни дейности и работа по проекти. 

През 2014 г. читалището ще работи в следните насоки: 

1.  През 2014 г. според възможностите си, ще продължи да извършва поетапно 
ремонти на читалищни сгради. 

 2. Обогатяване на библиотечния фонд, оборудване с компютри и техника, средства 
за поддържане и развитие на художествената самодейност.  
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3. Да се продължи търсенето на иновативни форми за привличане на младите хора, 

изхождайки от техните интереси и потребности. 

4.Съхраняване на националните традиции, ценности и фолклор. 

5. Популяризиране на културно-историческото наследство. 

6.Утвърждаване на читалището като обществен образователен и  
информационен център, осигуряващ равен достъп на всички. 

7. Продължаване изпълнението на споразуменията за сътрудничество между 
Община Силистра, Министерство на културата, Програма на ООН за развитие  
читалището/библиотеката  по програма „Глоб@лни библиотеки - България". 

ПЛАН- ПРАГРАМА 

 
І.06.01.2014г.- "Само онзи, който е свободен, само той може да се нарече човек в 
пълния смисъл на думата"-166 години от рождението на Христо Ботев –среща-
разговор в библиотеката. 

                                                                                                                      
Отговорник:Секретар-библиотекар 

ІІ. 07.01.2014г.-”Звън на хлопатари”-пресъздаване на народния   
                        обичай Ивановден.          
 

                                                          Отговорник:Организатор КМД 
ІІІ.21.01.2014г.-„Женско царство”-пресъздаване на 
                           народният обичай  Бабинден 

 
 
                                                            Отговорник:Председателят на Клуб  
                                                                                    на пенсионера   
ІV.10.02.2014г.-„Възкресението на един народ”-честване на 136 г.  
                           от освобождението на гр.Силистра от турско робство. 

                        Отговорник:Секретар-библиотекар 
V. 14.02.2014г.-„Вино и любов”-пресъздаване на народния обичай           

                          Трифон зарезан  и общоселко тържество посветено  
                           на виното и любовта.  
 

                                                              Отговорник:Организатор КМД 
 VІ.19.02.2014г.-„ Ако спечеля, печеля за цял народ - ако загубя, 
                                губя само мене си.”-литературно-музикална       
                             програма, посветена на 140год. от обесването на 
                             Васил Левски. 

                                                                Отговорник:Секретар-библиотекар 
VІІ. 28.02.2014г.-Отчетно  събрание на Народно Читалище  

                      „Дочо Михайлов-1906”-с.Бабук,общ.Силистра 
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                                                            Отговорник:Председателят 
 
VІІІ.01.03.2014г.-„Приеми духът на миналото, съхрани го  
                            и го предай на поколенията след теб” 
                          -ден на любителското творчество  
                          -среща на различни поколения самодейци 

                                                                  Отговорник:Организатор КМД 
 
ІХ.01.03.2014г.-„Българската мартеница-символ на здраве и сила”  
 

                                                               Отговорник:Секретар-библиотекар 
Х. 03.03.2014г.-„Българио, за тебе те умряха, 
                              eдна бе ти достойна зарад тях...”- 
                              литературно-музикална програма, посветена  
                              на освобождението. 
                              Поднасяне на венци пред паметника в центъра 
                              на селото. 
                                                              Отговорник:Организатор КМД 
ХІ. 08.03.2014г.-„Жената- извор на вдъхновение и красота”- 
                              празник на жените от селото. 
                                                           Отговорник:Секретар-библиотекар 
 
ХІІ  21.03.2014г.-„Пролет моя,моя бяла пролет” 
                             -тържество с децата от ЦДГ”Здравец” 

                                                                                            Отговорник:Организатор КМД 
ХІІІ.01.04.2014г.-„Светът е оцелял, защото се е смял”-вечер на хумора 

                                                              Отговорник :Секретар-библиотекар 
ХІV.02.04.04.-10.04.2014г.-Дни на детската книга и изкуствата за  деца- 

                                       -„Приказен свят”-любими приказки 
                                       - Срещи с творци и изложби.                      
                                                              Отговорник:Организатор КМД 
ХV. 08.04.2014г.-„Слънцето е едно за всички”-празничен концерт,  
                                посветен на международният ден на ромите 
 

                                                              Отговорник:Организатор КМД 
 
ХVІ. .04.2014г.-„Момински песни и закачки”-пресъздаване на  

                      народния обичай Лазаруване. 
                                                              Отговорник:Секретар-библиотекар 
ХVІІ .04.2014г.-„Цветница-красота и вдъхновение”-Изложба на  
                              стайни цветя и аранжировка-конкурс: 
                                    „ Цветята в моя дом” 

                                                              Отговорник:Организатор КМД 
   ХVІІІ.04.2014г.-”Великден-традиции и новаторство” 
                          -„Да нашарим яйцата”-конкурс за най-шарено 
                             и най- здраво яйце.                                                                              
                         -„Сръчните ръце на българката”-изложба на обредни 

 

mailto:mayor@silistra.bg
http://www.silistra.bg/


ОБЩИНА СИЛИСТРА 
 

ул. “Симеон Велики” № 33    (086) 82 42 43   Факс: (086) 82 33 43 
7500 Силистра     e-mail: mayor@silistra.bg; www.silistra.bg 
          

 
                             козунаци 
 
ХІХ. 17-30.04.2014г.-„Да четем заедно”-включване на библиотеката  
                                  към маратона на четенето с  различни прояви:                                                                                          
                                   -„Моят любим приказен герой”-с деца от ЦДГ 
                                   -Срещи с местни творци,изложби и др. 
                                                    Отговорник:Секретар-библиотекар 
 
ХХ.06.05.2014г.-„Люлка се люля, девойко...”-общоселско площадно  
                                 тържество. 
                                                        Отговорник:Организатор КМД 
 
ХХІ. 24.05.2014г.    -”Върви, народе възродени”-празничен концерт по  

                             По случай деня на българската просвета и култура. 
                           -„Ден на моето родно село” 
                                                    Отговорник:Организатор КМД 

 
ХХІІ. 01.06.2014г.-”Децата –най-голямото богатство”-празник на  

                              детето. 
                                                         Отговорник:Секретар-библиотекар 
 
ХХІІІ. 02.06.2014г.-„Тоз, който падне в бой за свобода, той не умира!”-                       
                                   Литературно-музикална програма в чест на Ботев  
                                    и загиналите за свободата на България. 
                                                     Отговорник:Организатор КМД 
 
ХХІV. 30.06.-14.09.2014г.-”Здравей, ваканция”-откриване на лятната  
                                             работа с деца от селото: 
 
                                     -„В царството на книгите”-запознаване на  
                                     децата с  автори на детски произведения. 
 
                                     - Организиране на викторини и забавни игри. 
 
                                     -Запознаване на децата с народни обичаи и танци,  
                                       характерни за селото. 
 
                                      -Кръжок по изобразително и приложно изкуство   
                                      „Слънце”  
 
                                       -Клуб приятели на животните и природата. 
                                       Почистване на зелените площи пред Читалището 
                                       Засаждане на дървета и посещение на язовира. 
 
                                     -„Това го можем всички”-детски концерт за  
                                         Закриване на лятната работа с децата.  
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                                                          Отговорник:Секретар-библиотекар 
                                                                                  и Организатор КМД 
 
ХХV.07.-08.2014г.-Участие на съставите на Читалището на фестивали                                                
в страната и чужбина. 

                                                                                                                                                    
Отговорник:Секретар-библиотекар 

                                                                                и Организатор КМД 
        ХХVІ. 26.08.2014г.-„На Апостола от Бабук”- 88 год. от гибелта  

                                на Добруджанския революционер- Дочо Михайлов. 
                                                      Отговорник:Организатор КМД 
 
ХХVІІ.06.09.2014г.-„Съединението прави силата, 
                               силата   прави независимостта”.  
                              –Среща-разговор за историческите събития в  
                             българската  история с децата от селото. 
                                                          Отговорник:Секретар-библиотекар 
 
ХХVІІІ.11.10.2014г.-VІ-ти Фолклорен събор”Земята и хората”- 
                                  Бабук 2013: 
                                 -”Даровете на природата”-изложба 
                                 на плодове, зеленчуци, ястия. 

-„ Сръчните ръце на българката”-изложба 
     на ръкоделия. 
 

                              -Представяне на кооперации със селскостопанска  
                                продукция. 
                              -Концерт на състави от областта и страната. 
                                                          Отговорник:Организатор КМД   ХХІХ.21.10.2014г.-
„Да опазим,съхраним и предадем”-Откриване на  
                              творческия сезон. 
                                              Отговорник:Организатор КМД 
ХХХ. 01.11.2014г.-„Памет българска”-Утро, посветено на народните  
                               будители. 
                                               Отговорник:Секретар-библиотекар 
ХХХІ.21.11.2014г.-„Семейството- извор на радост и щастие” 
                              -Среща на семейства от различни поколения 
                                               Отговорник:Организатор КМД 
 
ХХХІІ. 07.12.2014г.-“Зимни вечери в с.Бабук”-седянка.Изработване на  
                                коледарски венци и ястия, характерни за Коледа. 
                                           Отговорник:Секретар-библиотекар 
 
ХХХІІІ.12.12.2014г.-Участие на Коледарската група в  
                                   Коледния  фестивал  в  гр.Силистра. 
                                          Отговорник:Организатор КМД 
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ХХХІV.25.12.2014г.-„Стани нине, господине, че ти идем добри гости...”-         
                                Пресъздаване на народния обичай Коледуване. 
                                 Празничен концерт на площада.   
                                           Отговорник:Секретар-библиотекар 
 
ХХХV.  31.12.2013г.-„Тиха нощ, свята нощ!”-Новогодишна  
                                     наздравица в центъра на селото. 
                                             Отговорник:Организатор КМД   
 
Председател:.....................                                    Секретар:....................... 
              /Цонка Стоянова/                                                 /Елена Радева/ 
                                                                                               Тел.: 0896864462 
 
 
 
 
 
 
 
План за работата на НЧ „Просвета”-1907г. с.Проф.Иширково за 

2014 г. 
 
 

НЧ „Просвета”-1907 е основен организатор, съорганизатор и участник във всички 
мероприятия, свързани с културния календар на с. Проф. Иширково 

 
Действащи колективи в НЧ „Просвета”1907с. Проф. Иширково 

 
Постоянни :Фолклорен танцов състав 
                      Детска школа за народни танци 
                      Детско-юношески танцов състав 
                      Група за народни песни 
Временни:    Лазарска група 
                      Кукерски състав 
                      Коледарска група 
Библиотечна дейност: 
                       Кръжок :Млад рецитатор 
                       Кръжок: Ателие 
м. Януари 
6.01.2014 г.-166 г. от рождението на Христо Ботев-викторина с деца читатели. 
 (отг. Библиотекар) 
21.01.2014г. Бабинден-Ден на родилната помощ –общоселски празник 
(отг. НЧ) 
 
м. Февруари 
Седмица, посветена на Васил Левски от 10-18 .02.2014г.  
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- Литературна екскурзия „По стъпките на В. Левски”с читатели от 7-8 клас. 
- Викторина за Левски 

24-27.02.2014 г.- Ателие за направа на мартеници, заедно с групата за етноси  от ОУ . 
 (отг. Библиотекар) 
 
м. Март 
1.03.2014 г.-Ден на мартеницата и самодееца. 
-Откриване на изложба от ателието за мартеници 
1.03.2014г.- Ден на самодееца- празник 
1.03.2014г. –Баба Марта на гости в ЦДГ „Детелина”с. Проф. Иширково 
2.03.2014г.- „Сирни заговезни, Кукеровден-общоселски празник 
3.03.2014г.-136г. от Освобождението на България- Празничен митинг заря пред паметника 
на Христо Ботев на площада в с. Проф. Иширково 
(отг. Председател и Библиотекар) 
4-8.03.2014 г.- Изложба в пенсионерски Клуб №2 на Фолклорни костюми от личната 
колекция на Димитра Йовчева.-„От раклата на баба Димитра” 
21.03.2014г.- Първа пролет и Ден на земята-Ателие за направа от битови отпадъци . 
м. Април 
1.04. 2014 г. –„Ден на хумора и шегата”- „Надлъгване” – между детските танцови състави. 
2.04. 2014г. Международен на детската книга- В продължение на една седмица желаещите 
деца от селото показват знанията и уменията си да пишат стихове, да рисуват, да пеят и да 
танцуват, да разсъждават по различни теми, свързани с историята и бита на Иширковци. 
(отг. Библиотекар) 
12.04.2014г. –Лазаровден- Лазаруване –празник 
17.04.2014г.-146 г. от патрона на селото Анастас Иширков. Среща на етнографа Господин 
Великов със жителите на селото на тема:”Миналото на Професор Иширково- послание 
към бъдещето”.  
20.04.2014г. – Великден – Великденска работилница „Писано яйце”с деца от с. Проф. 
Иширково. 
 
м.  Май 
6.05.2014. Гергьовден – празничен концерт 
(отг. НЧ ) 
М. Май 2014г.- Участие на читалищните колективи в традиционен фестивал - град 
Силистра. 
24.05.2014г.- Ден на Славянската писменост и култура- празничен концерт. 
м. Юни 
1.06.2014г. –Международен ден на детето 
Най-малките жители на селото-Децата от ЦДГ и Детски танцов състав участват в спортен 
празник 
(отг. ЦДГ и НЧ) 
2.06. 2014г. – Ден на Ботев и загиналите за свободата на България. 
- Тържествен митинг-заря пред паметника на Христо Ботев 
м.юни –Участие на ФТС в Международен фестивал „Фолклор без граници” - Добрич-
Албена 2014г. 
 
м. Юли 
Пресъздаване на обичая „Жътва”от ФТС в двете ЗК. 
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20.07.2014г.-Общоселски храмов празник „Илинден” 
 
м. Август 
Работа с деца през лятната ваканция- Мероприятия по избор в информационния център 
към библиотеката. 
 
м. Септември 
6.09.2014- 129г. от Съединението на България.Празник 
(отг. Библиотекар) 
Месец септември - VIII събор”Иширково пее и танцува”-Празник 
22.09.2014г. - 106 г. от Независимостта на България 
 
м. Октомври 
25-30 .10.2014г. – Седмица посветена на празника на селото. 

- Изложба – „Даровете на Иширковска земя” 
- Конкурс на тема: „Ще ти разкажа приказка” 
- Конкурс за деца на тема :”Обичаите в селото” -Изработване на презентация . 

(отг. Библиотекар) 

м. Ноември 
1.11.2014г. – Ден на народните будители – празник 
-Изложба 
180 г. от рождението на Любен Каравелов- Изложба, дискусия с ученици- читатели. 
25.11.2014 г. Патронен празник на ОУ Св. Кл. Охридски- празничен концерт.  
 
м. Декември 
17-23.12.2014г.- Изработка от ателието на коледарски и сурвакарски атрибути. 
24.12. 2014г.-„Ой коладе,мой коладе”- празник 
 
                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
                                                                       /С.Петрова/ - 0895764705 
 
 
 
 
 
 

ГОДИШЕН  ПЛАН  
НА НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ ВЪЗРАЖДАНЕ-1940” 

с.СРЕБЪРНА, общ. СИЛИСТРА  за 2014 година 
 

 
През 2014 г. развитието на читалищната дейност в  

НЧ „Възраждане-1940” ще продължи в основните насоки: 
 
 

ОСНОВНИ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 
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-да опазва културно-историческото наследство и националните традиции; 
-да поддържа и обогатява материалната си база; 
-да разшири обхвата на читалищната дейност за привличане на по-широк кръг население; 
-да развива ползотворното сътрудничество между читалищата на територията на община 
Силистра, региона и страната; 
-да поддържа активно партньорство с общинската администрация и НПО, както и с 
културните институции и бизнеса за взаимна полза. 
Библиотечна дейност: 
-обновяване на библиотечния фонд, в зависимост от читателските интереси; 
-осъществяване на изложби, свързани с бележити дати на личности и събития от местен, 
регионален и национален характер 
-провеждане на срещи и литературни четения на новоиздадена литература и млади автори. 
Културно –масова дейност: 
-осъществяване на културния календар за читалищните прояви; 
-повишаване на художественото и жанрово разнообразие на културните мероприятия; 
-участие в културните мероприятия на общината; 
-честване на официалните и традиционни празници, сборове и годишнини; 
-провеждане на мероприятия, свързани със съхраняването, развитието и популяризирането 
на местни традиции и обичаи. 
Любителско художествено творчество: 
-повишаване на художествено –творческите постижения на любителските състави и 
индивидуални изпълнители чрез привличане на специалисти –ръководители; 
-активно участие на любителските състави и индивидуални изпълнители в културно –
масови събития на селото и общината 
 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОСНОВНИТЕ ЗАДАЧИ 
 
- 21.01.- Бабинден- общоселски празник -ходене до дома на акушерката, за да я поканим 
на тържеството и  ритуал, в който тя изражда дете, изложба на ръчно плетиво и много 
песни и хора 
 - 14.02. - „ Трифоне, Трифон зарезан” – Празник на лозаря- общоселски празник в 
центъра на селото, дегустация на вина и обявяване на победител. 
 - 01.03.- Ден на самодееца- тържество с всички самодейци. 
 - 03.03. – „ 136г.   от освобождението на майка  България” – поднасяне на венци на 
двата паметника в Сребърна 
 - 08.03.- „ Честит ви 8-ми март, жени”- Концертна програма, посветена на жената, с 
участието на самодейните групи в Сребърна 
-23.02.-Кукеровден-с участието на кукери от други населени места  
 
-12 и 13.04.-Местен фолклорен празник „ Лазарки идат”- млади момичета , облечени  в 
народна носия обикалят селото и припяват моми и ергени 
-20.04.-Великденски празник- общоселско тържество в центъра на селото 
-  17 и 18.05-  VІ-ти хумористичен фестивал „ Сребърна пее и се смее”-с участието на 
колективи от цялата страна 
-  24.05. –Ден на славянската писменост и култура – тържество, с участието на 
самодейните групи 
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- 1.06.- „ Децата на Сребърна празнуват”-празник за децата, забавни игри, гатанки, 
карнавал  на приказни герои 
- 01.11. -Честване Деня на будителите- рецитал- радио предаване 
-08.11. –Кулинарен фестивал „Гозбите на Добруджа”- В атрактивното кулинарно 
събитие ще вземат участие читалища от цяла Добруджа, пенсионерски клубове, 
неформални групи и индивидуални участници, гости от страната и Румъния. Във 
фестивала всеки участник се представя с домашно приготвено ястие, поднесено в глинено 
гърне, чувен или тава, подредено на общата трапеза. Блюдата ще бъдат оценявани от 
специално жури. Отличените участници ще бъдат наградени с грамоти и предметни 
награди. 
 
- 21.11. – „ Сребърна празнува”-празник на селото- Концертна програма  
- 22.12.-Коледен и Новогодишен концерт- с участието на коледарите, бразаята и всички 
самодейци 
- 24.12.-  „ Ой, Коледо, мой Коледо”- коледари ходят по домовете 
- 25.12.-„Честито Рождество Христово”-Участие на Коледарската група в Общински 
преглед на коледарски групи 
-31.12.-„Честита Нова Година”- Новогодишна наздравица и хоро на мегдана 
- Участие на самодейните и танцови състави в  Общински и Областни  фолклорни 
фестивали  
 
 
                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
                                                                                       /Г. Иванова/ 
                                                           СЕКРЕТАР: 
                                                                             /Е. Георгиева/ 
                                                                             0896594455 

 
 
 

ППП          ЛЛЛ          ААА          ННН    
ЗЗЗААА    РРРАААБББОООТТТАААТТТААА    НННААА    НННАААРРРОООДДДНННООО    ЧЧЧИИИТТТАААЛЛЛИИИЩЩЩЕЕЕ”””СССВВВЕЕЕТТТЛЛЛИИИНННААА---111999000666---СССМММИИИЛЛЛЕЕЕЦЦЦ”””   

   ЗЗЗААА    222000111444   ГГГОООДДДИИИНННААА    
   

                                                                                                                        ОООСССНННОООВВВНННИИИ          ЦЦЦЕЕЕЛЛЛИИИ:::   
     1.Съхраняване на културно- историческото наследство.  
     2.Поддържане на традиционните форми на културата и фолклора и трансмисия 
към следващите поколения. 
     3.Превръщане на читалището в общодостъпен център за  библиотечно и 
информационно осигуряване на населението, чрез ускорено навлизане в дейността 
му на съвременни комуникационни и информационни технологии. 
      4.Институционално укрепване на читалището като местен общностен център с 
културно-просветни, информационни, социални и граждански функции                                                                                                                
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                                                                                 МММЕЕЕРРРОООПППРРРИИИЯЯЯТТТИИИЯЯЯ       ПППООО       ОООСССНННОООВВВНННИИИТТТЕЕЕ       ЦЦЦЕЕЕЛЛЛИИИ    

                                                                                              ПЪРВА  ОСНОВНА ЦЕЛ: 
       

-ДА ПРОДЪЛЖИМ ЗАПОЧНАТОТО ДЕЛО-  „НИЕ СМЕ ПОТОМЦИ НА СЛАВЕН 
НАРОД” 
-РАБОТА ПО ПРЕИЗДАВАНЕ НА „ИСТОРИЯ НА СЕЛО СМИЛЕЦ”  НА  РУСИ 
МИХОВ  -КАТО СЕ ВКЛЮЧАТ  ИСТОРИЧЕСКИ ФАКТИ И СЪБИТИЯ 
ПРОПУСНАТИ В ПЪРВОТО ИЗДАНИЕ, РАЗВИТИЕТО НА СЕЛОТО ПРЕЗ 10 
ГОДИШНИЯ ПЕРИОД ОТ 2003 -2013 ГОДИНА И СЕ ОТРАЗЯТ  МЕРОПРИЯТИЯТА,  
ПРОВЕДЕНИ В ЧЕСТ НА 180 ГОДИШНИЯ МУ ЮБИЛЕЙ ИЗПОЛЗВАЙКИ ИКТ ДА 
СЕ ИЗГОТВИ И ДИСК С НОВ ПРОЧИТ НА ИСТОРИЯТА НА СЕЛОТО. 

    - „ВЕЧНА СЛАВА И ПОКЛОН!”  - ОТБЕЛЯЗВАНЕ НА ИСТОРИЧЕСКИ 
ГОДИШНИНИ НА СЪБИТИЯ И ЛИЧНОСТИ ЧРЕЗ РАЗЛИЧНИ ФОРМИ И УЧАСТИЕ 
НА ОБЩНОСТТА  .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
       КОНКУРС- РЕЦИТАЛ „БОТЕВ Е ЖИВ” ПО СТИХОВЕ НА ХРИСТО БОТЕВ И 
ПРЕЗЕНТАЦИЯ  ПО СЛУЧАЙ  166  ГОДИНИ  ОТ РОЖДЕНИЕТО МУ С УЧАСТИЕ НА  
УЧЕНИЦИ  ОТ НАЧАЛНИЯ И СРЕДНИЯ КУРС НА ОБУЧЕНИЕ   
       „АЗ СЪМ ЛЕВСКИ!”- КОНКУРС ЗА РИСУНКА, ВИКТОРИНА И ПРЕЗЕНТАЦИЯ 
НА ТАЗИ ТЕМА  С  УЧАСТИЕТО НА СРЕДНОШКОЛЦИ   ПО ПОВОД  141 ГОД. ОТ 
ГИБЕЛТА НА АПОСТОЛА  
        „БЪЛГАРИЙО, ЗА ТЕБЕ ТЕ УМРЯХА!”- ПОДНАСЯНЕ НА  ВЕНЦИ  НА 
ПАМЕТНИЦИТЕ  И  СЛОВО  ЗА  ЖИВОТА НА ЗАГИНАЛИТЕ – ВТОРИ ЮНИ 
         „ ЗАВИНАГИ  ЗАЕДНО!”—ПРАЗНИЧЕН  КОНЦЕРТ  ПО СЛУЧАЙ  
СЪЕДИНЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ              
  „ НЕЗАВИСИМИ  И ГОРДИ!”- СРЕЩА РАЗГОВОР С УЧАЩАТА СЕ МЛАДЕЖ ПО 
ПОВОД  ПРАЗНИКА  НА НЕЗАВИСИМОСТТА 
          „НЕКА  ЗНАЕМ ВСИЧКИ И ПОМНИМ  МОЛДОВА- ЖИВАТА РАНА , 
КЪРВАВИЯ  ПИСЪК  НА  ДОБРУДЖА,  ЗА ДА НЕ ПОТЪНЕ В ДЪЛБОКИЯ 
КЛАДЕНЕЦ НА ЗАБРАВАТА!” – ПРЕЗЕНТАЦИЯ НА ТЕМА  74 ГОДИНИ СВОБОДНА  
ДОБРУДЖА   И   СПОМЕНИ ОТ НАЙ-ВЪЗРАСТНИТЕ ХОРА  
 
                                                                                        
ВТОРА  ОСНОВНА  ЦЕЛ: 

 
    ТЪРЖЕСТВЕНО ОТБЕЛЯЗВАНЕ НА ВСИЧКИ ПРАЗНИЦИ И ОБИЧАИ  В 
СЕЛОТО НИ ПО  НАРОДНИЯ  КАЛЕНДАР- „СМИЛЕЦ- ТВЪРДИНА НА 
ТРАДИЦИИТЕ” 
      - ЙОРДАНОВДЕН-  ЛИТУРГИЯ И  ПОРЪСВАНЕ НА ВСИЧКИ КЪЩИ ОТ 
СЕЛОТО НИ- РАБОТА  С ОБЩНОСТТА ЗА ТРАДИЦИИТЕ НИ 
        -„БАБИНДЕН” -  ПРИВЛИЧАНЕ  НА  МЛАДИ  УЧАСТНИЧКИ  В 
ПРОВЕЖДАНЕТО  НА  РИТУАЛА КАТО ОБЩОСЕЛСКИ  ПРАЗНИК 
          -„ДРАГ СИ НИ , ТРИФОНЕ!”- ОБЩОСЕЛСКИ ПРАЗНИК СЪС ЗАРЯЗВАНЕ НА 
ЛОЗЯТА В ЛОЗОВИЯ ПАСИВ И  ОБЩА  ТРАПЕЗА  В  ЧИТАЛИЩЕТО                                                                            
         -„С  ДУХ  И  ЛЮБОВ”- ЧЕСТВАНЕ  ДЕНЯ  НА  САМОДЕЕЦА С  ВСИЧКИ                                      
САМОДЕЙЦИ- ВЕЧЕР НА   СКРИТИТЕ  ТАЛАНТИ  МЕЖДУ  ТЯХ  
          -„ВЕЧНАТА  И СВЯТАТА!”-СРЕЩА С НАЙ-ВЪЗРАСТНИТЕ  МНОГОДЕТНИ  
МАЙКИ- ПОЗДРАВ  ОТ  ДЕТСКИЯ   СЪСТАВ  КЪМ   ТЯХ 
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          -„ОЛИЛИГА, ПОПЕ…!”- ТРАДИЦИОНЕН РИТУАЛ С ПАЛЕНЕ НА 
ОГЪН,ПРЕСКАЧАНЕ  И НАРИЧАНИЯ  ОТ ЕРГЕНИТЕ В СЕЛОТО  ЗА МОМАТА, 
КОЯТО УХАЖВАТ 
       -„ЛАЗАРКИТЕ  ИДАТ!” –ОБИЧАЙ  ЛАЗАРУВАНЕ ИЗ ЦЯЛОТО СЕЛО НА 
ГРУПА ОТ МОМИЧЕТА- МОМИ 
          -„ЦВЕТНИЦА НА  ГИЗЛИДЖАНСКАТА  ЧЕШМА” – ОБЩОСЕЛСКИ 
ПРАЗНИК  В ОБНОВЕНИЯ РАЙОН ОКОЛО ЧЕШМАТА 

               -„ПИСАНО ЯЙЦЕ, ШАРЕНО!”- КОНКУРС, ИЗЛОЖБА- РАБОТИЛНИЧКА ОТ 
ДЕЦА ЗА НАПРАВАТА НА ВЕЛИКДЕНСКА УКРАСА,КОЗУНАЦИ, ЯЙЦА, РИСУНКА 
НА ТАЗИ ТЕМА  И РИСУВАНЕ  ВЪРХУ  ЯЙЦА  С  ПОМОЩТА  НА  БАБА 

         -„ЛЮЛКА ЗА  ЗДРАВЕ !”-  ОБЩОСЕЛСКИ ПРАЗНИК -ЛЮЛЕЕНЕ  НА  
ЛЮЛКА  ЗА  ЗДРАВЕ  И ПРАЗНИЧЕН  КОНЦЕРТ  ПО СЛУЧАЙ  ПРОЛЕТНИЯ  
ПРАЗНИК  ГЕОРГЬОВДЕН 
         -„ЩАСТЛИВО  ДЕТСТВО !”- ПРАЗНИК   С  ДЕЦАТА-РИСУНКИ НА 
ПЛОЧНИКА,СЪСТЕЗАНИЯ  С  ВЕЛОСИПЕДИ   ПО  ВЪЗРАСТИ,  СЪСТЕЗАТЕЛНИ 
ДЕТСКИ ИГРИ С БАЛОНИ. 
        - „МАГИЧЕСКАТА СИЛА НА ЕНЬОВДЕН”- ХРАМОВ ПРАЗНИК НА СЕЛОТО 
НИ – ЛИТУРГИЯ И КУРБАН ЗА ЗДРАВЕ. 
        - „БОГ Е С НАС !”  - ОБЩОСЕЛСКИ ПРАЗНИК НА  ХРИСТИЯНСКОТО 
СЕМЕЙСТВО  И  МЛАДЕЖТА- СРЕЩА  СЪС СЕМЕЙСТВА,  ДОСТИГНАЛИ ДО    
„ЛЕНЕНИ” И „ РУБИНЕНИ” СВАТБИ 
        -„ ПЪСТЪР  КРАВАЙ !” – КОЛЕДНА ВЕЧЕР  С КОНЦЕРТ  ОТ САМОДЕЙНИТЕ  
НИ  СЪСТАВИ 

                                   
                                          ТРЕТА  ОСНОВНА   ЦЕЛ : 

        ЧИТАЛИЩНАТА  БИБЛИОТЕКАТА- „  СЪВРЕМЕНЕН ЦЕНТЪР ЗА  ЧЕТЕНЕ  И 
ИНФОРМИРАНОСТ” 
         - РАЗНООБРАЗЯВАНЕ РАБОТАТА С ЧИТАТЕЛИТЕ С ЦЕЛ  ЗАПАЗВАНЕ НА 
СТАРИТЕ И ПРИВЛИЧАНЕ НА НОВИ ТАКИВА 
       
 
  - ОТБЕЛЯЗВАНЕ НА ВСИЧКИ ИСТОРИЧЕСКИ ДАТИ, ГОДИШНИНИ НА    
ВЕЛИКИ  ЛИЧНОСТИ И ПИСАТЕЛИ- ХР.  БОТЕВ, ВАСИЛ  ЛЕВСКИ, ТРЕТИ МАРТ, 
ИВАН ВАЗОВ, АНГЕЛ  КАРАЛИЙЧЕВ,  РАН БОСИЛЕК 
  -ИЗГОТВЯНЕ НА ПРЕЗЕНТАЦИИ, ВИКТОРИНИ , РЕЦИТАЛИ  И ДР. С 
УЧАСТИЕТО  НА ДЕЦА  И ВЪЗРАСТНИ. 
     -„МОЙ  ЛЮБИМ  ГЕРОЙ  ОТ  ПРИКАЗКА!” – КОНКУРС  ЗА ДЕТСКА РИСУНКА  
ПОСЛУЧАЙ ДЕНЯ НА ДЕТСКАТА КНИГА 
         - ДЕЙНОСТИ, НАСОЧЕНИ КЪМ ОБЩНОСТТА: 
               КОМПЮТЪРНО  ОБУЧЕНИЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО ПО ВЪЗРАСТОВИ 
ГРУПИ И ЕТНОСИ 
                  ОРГАНИЗИРАНЕ НА ИМПРОВИЗИРАНА РАБОТИЛНИЦА ЗА  
ИЗРАБОТВАНЕ НА СУВЕНИРИ , КАРТИЧКИ, УКРАСИ   ОТ  ОТПАДЪЧНИ  
МАТЕРИАЛИ   ЗА КОЛЕДА, ВЕЛИКДЕН И ДРУГИ ПРАЗНИЦИ ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕ 
НА ИНТЕРНЕТ САЙТОВЕ 
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              „ВРЪЩАНЕ В МИНАЛОТО” -  РАЗГЛЕЖДАНЕ НА СНИМКОВ МАТЕРИАЛ  
И ВИДЕОЗАПИСИ С УЧАСТИЕТО НА ОБЩНОСТТА  ОТ  ПРОВЕДЕНИ  В 
МИНАЛОТО МЕРОПРИЯТИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СЕЛОТО 

              - ЧЕРПЕНЕ  И ОБМЕН НА ИДЕИ  ОТ ИНТЕРНЕТ САЙТОВЕТЕ „ДОБРИ  
ПРАКТИКИ” И „ДОБРОВОЛЦИ В БИБЛИОТЕКИТЕ”  НА ГЛОБ@ЛНИ   БИБЛИОТЕКИ  
- БЪЛГАРИ      

- „ПЪТУВАНЕ ПО СВЕТА” – ЗАПОЗНАВАНЕ ЧРЕЗ ИНТЕРНЕТ СЪС 
СВЕТОВНИ КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИ И ПРИРОДНИ 
ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТИ,КАТО СЪЩО СЕ ИЗПОЛВАТ ПУБЛИКАЦИИ НА 
ПИСМЕН И СНИМКОВ МАТЕРИАЛ В  РАЗЛИЧНИ САЙТОВЕ. 

              - СФОРМИРАНЕ НА ГРУПИ ПО ИНТЕРЕСИ   И 
ПОТРЕБНОСТИ:ЦВЕТАРСТВО,ГРАДИНАРСТВО,ПЧЕЛАРСТВО И ДР. ПО ИНТЕРНЕТ 
            -  ОБНОВЯВАНЕ  И  ПРЕЧИСТВАНЕ НА ФОНДА ПРЕЗ ЦЯЛАТА ГОДИНА 
                                 
                          ЧЕТВЪРТА    ОСНОВНА    ЦЕЛ: 
                                 „ЧИТАЛИЩЕТО  -  ОБЩНОСТЕН  ЦЕНТЪР” 
        -„БУДНИ  СМЕ !”- СРЕЩА- РАЗГОВОР С  МЕСТНИ ИНТЕЛЕКТУАЛЦИ  И ДЕЦА 
РЕПОРТЕРИ  И ХРОНИКЬОРИ 

   - ПРИВЛИЧАНЕ В ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ НА ХОРА ОТ РАЗЛИЧНИ 
ВЪЗРАСТИ,ЕТНОСИ И ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ. 

        - РАЗМЯНА НА КОНЦЕРТИ С ДРУГИ ЧИТАЛИЩНИ КОЛЕКТИВИ ПО 
ПРАЗНИЦИТЕ,УЧАСТИЕ В СЪБОРИ НА ОБЩИНСКО И НАЦИОНАЛНО НИВО. 
         - ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО-ГОСТУВАНЕ   НА 
С.ЛИПНИЦА,РЕПУБЛИКА РУМЪНИЯ 

- ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯ НА НАСТОЯТЕЛСТВОТО НА ВСЕКИ ДВА 
МЕСЕЦА И ИЗВЪНРЕДНИ ПО ВРЕМЕ НА ТВОРЧЕСКИЯ СЕЗОН. 

          -СЪВМЕСТНА РАБОТА С ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ -КМЕТСТВО,ПЕНСИО-
НЕРСКИ КЛУБ И МЕСТНИЯ БИЗНЕС 
          -УЧАСТИЕ  В ПРОЕКТИ ЗА ДОПЪЛВАЩА СУБСИДИЯ  И ПО ЕВРОПЕЙСКИ  
ПРОГРАМИ. 
 
                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ:________________ 
                                                                                                       / Г.СТ. БАТУ  /                                        СЕКРЕТАР: 
                                                                                           /М. Тодорова/ 0894689248 

 
 
                                           П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е  

 
за дейности на НЧ „Иван Вазов – 1941” с. Срацимир за 2014 г. 

 
                                                 Януари 

• Честване  Деня на родилната помощ – ритуал, изпълнен от жените в селото, 
посещение на местни организации и празнично веселие в Клуба на пенсионера и 
инвалида.                                                      21.01.2014г. 
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                                          Февруари 

• Честване деня на лозаря „Трифон Зарезан” – Зарязване на лози, конкурс 
„Срацимирско пенливо вино”  - Дегустация, класиране и награди от читалището, 
празнично веселие в  Клуба на пенсионера и инвалида. 

                                                                                                                              14.02.2014г. 
• Отбелязване 141 години от гибелта на Васил Левски – “Спомен за Дякона”: табло 

за Васил Левски, Беседа. Участие с патриотична програма на честването на 
годишнината  от НЧ”В.Левски-1941”с.Българка. 

 
                                           Март 

• Изложба от ръчно изработени мартеници. 
Честване Деня на самодееца и Баба Марта – поднасяне на мартеници в местните 
институции, женско парти.                                         01.03.2014г. 
• Тържествено честване на Националния празник 3-март – Поднасяне венци и цветя 

на паметника „Тъжаща майка”, слово, табло с фотоси, патриотична програма и 
прожекция на исторически филм.                                           03.03.2014г. 

• Честване на Международния ден на жената – Поздравителен концерт и рецитал от 
стихове посветени на жената, почерпка на жените от селото. 

                                                                                                              08.03.2014г.  
• Празнично посрещане на Първа пролет –  Концерт на гостуваща фолклорна група.                                                                                         

22.03.2014г. 
 
                                           Април 

• Ден на хумора и сатирата –Първоаприлски концерт с участващи групи от други 
читалища.                                                                        05.04.2014г 

• Цветница – лазаруване на детска фолклорна група.             
• Отбелязване християнския празник „Възкресение Христово” – „Великденска 

работилница“ -  боядисване на яйца и изложба на ръчно изработени козунаци и 
писани яйца.  Пасхален водосвет край „Ангелушевото кладенче”. 

• Голямото и малко четене – участие на деца и възрастни в националната проява. 
 
                                       Май 
•     Отбелязване празника на труда – Еко поход и почистване на местността „Аязмото” 
и двете „Пейчин чешми”.                                                                   27.04.2014г. 
• Участие на фолклорните групи в събора „Пролетни игри и песни”. 
• Участие на фолклорните групи в хумористичния фестивал „Сребърна пее и се 

смее”. 
• Честване деня на славянската писменост – табло за св. св. Кирил и Методий”, 

компютърна презентация за живота и дейността на братята просветители, 
награждаване на редовните читатели.                                                               
23.05.2014г. 

                                      Юни 
• Честване Международния ден на детето – Конкурс за рисунка на асфалт или с 

други техники, детско парти.                                                  31.05.2014г. 
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• „Ваканция, здравей“ – Месец на детето: Занимателни викторини и игри и спорни 

мероприятия за деца от селото. Прожекции на анимационни филми в салона на 
читалището. 

•  Честване деня на Христо Ботев – табло със снимков материал, участие на 
фолклорните групи в тържествата на НЧ „Христо Ботев” с Българка. 

                                 Юли 
• Отбелязване 164 годишнина от рождението на Иван Вазов – компютърна 

презентация за живота и творчеството на Иван Вазов, табла със снимков материал, 
общоселски събор с участието на гостуващи самодейни групи. 

                                                                                                                12.07.2014г. 
• Зелена ваканция за децата - ваканционни развлекателни игри и викторини с децата 

сред природата, ролеви игри, поход „Пещерни изследователи”- 
                                                                                                                18.07.2014г. 

                                   Август 
• Клуб „Млад любознател” –  Опознаване на местностите и природните 

забележителности, събиране на билки, изследване историята на с.Срацимир. 
• „Вечер на здравето“ – Здравна беседа за природосъобразен начин на живот, участие 

на клуб ”Млад любознател” с детски презентации за билките в района на с. 
Срацимир.                                                                   29.08.2014г. 

• Лятно кино – безплатни прожекции на открито на игрални филми за населението. 
 

                                 Септември 
• Отбелязване деня на Съединението – Направа на информационни табла и 

прожекция на исторически филм. 
• Отбелязване годишнина от връщането на Южна Добруджа 7-ми септември -  

Направа на информационни табла, беседа със спомени на срацимирци. 
• Отбелязване Деня на независимостта 22-ри септември – Участие в събора в Тервел. 
• Участие на Капански събор в с. Садина с представяне на добруджански обичай.  
• Продължаване на изучаването и обогатяването на историята на с. Срацимир с 

помощта на садинските краеведи и материалите, предоставени от тях. 
 

                      Октомври 
• Изнасяне на концерт по случай сбора на село Срацимир.     25.10.2014г.     
       
 

                      Ноември 
• Отбелязване Деня на народните будители с патриотична програма. 
                                                                                                            01.11.2014г. 
               Декември 
Коледни празници: 
• Коледуване на Коледарската група в с. Срацимир и участие в гр. Силистра. 
• Новогодишен концерт с участие на наши и гостуващи групи. 
• Новогодишно парти за населението. 

 
 
                               Целогодишна дейност на читалището 
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• Отбелязване на църковни празници и  годишнини  - Табла, беседи с населението, 
компютърни презентации.  

• Участия в проекти.  
• Поддържане на Интернет страницата на НЧ „Иван Вазов – 1941“. 
•  Поддържане на информационно табло – ежедневник. 
• Участие на фолклорната група в местни и национални събори и фестивали, 

поддържане на връзка и размяна на гостувания с други фолклорни групи.  
• Постоянна работа с групата за поддържане на екологична култура. 
• Продължаване работата на кръжок „Сръчни ръце“. 
• Обучение на желаещи в компютърна грамотност в информационния център. 
• Издаване на книжка за бита и фолклора на с.Срацимир. 
 

 
Председател: .............           Секретар: .............  

        /Й. Чешмеджиев/         /Н. Крумова/-0876727580 
 

 
 
 
             Народно читалище „П. Хилендарски - 2006”- 

с. Айдемир, Община Силистра 
 

Календарен план за 2014г.  
  

1.Основна цел-пълно и качествено задоволяване на информационните, развлекателните и 
образователни нужди на населението на с.Айдемир 
2.Основни задачи-НЧ”П.Хилендарски-2006” да се превърне в посредник между хората и 

информацията,да работи за утвърждаване на читалището като водеща културна институция в 
селото,която да осигурява равен достъп и участие на всички жители 

3.Водещи инициативи- 
          -постоянно участие и насърчаване на младите хора от селото в инициативите на читалището; 
          -продължаване на добрите традиции в културната дейност и включване на нови форми; 
          -активно участие в проекти и програми 

 
 

 
№            Мероприятия        Цели и задачи      Срок 
 
 
 
 

Календарно-обреден цикъл: 
-Бабинден-възпроизвеждане на обичая; 
-“Трифоне,Трифон Зарезане…”-ритуално заряз   
-“Да завържем мартенички…”-тържество в ЦДГ
Айдемир; 

а).образователни- 
запазване и утвърждаване 
на 
  вековните традиции на 
българския народ и на 

 
януари 

 
февруари 
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-Жена-това звучи гордо –тържество по случай 
8март; 
-Цветница-празник на моята улица; 
-“Чук, чук,яйчице”-великденска 
работилница; 
 -Жътва е-пресъздаване на обичая; 
- Традиционен фестивал на кайсията; 
-Коледна импресия 
 
Бележити дати и годишнини         
-“Раждането на един гений”-166г.от рождениет  
на Хр.Ботев; 
 
-“141 години безсмъртие”- 
поетичен рецитал в памет на В.Левски; 
-Национален празник на РБългария- 
митинг и възстановка на събитията; 
-“Че и ний сме дали нещо на светът ” 
-поетичен рецитал по по случай 24май; 
-“Жив е той…”-поетичен рецитал 
-Седмица,посветена на 180годишнината от 
 освещаването на църквата „Света Троица” 
в с.Айдемир; 
- 1ноември-Ден на народните будители- 
връчване на ежегодната награда за принос 
в културното наследство на с.Айдемир 
 
 
 
Общообразователни  
лекции,беседи,тренинги,провеждани 
съвместно с Превантивен център -гр.Силист  
 Дискусия 
-„Алкохол-злоупотреби и последици” 
-Турнир по футбол-„Аз избрах спорта” 
-Спортно-забавни игри на открито- 
„Спортни танци” 
-Семейството и наркотиците”-дискусия 
  

местните 
обичаи; 
б).възпитателни- 
възпитаване на любов и 
преклонение към 
носителите на 
 автентичния български 
фолклор 
 
а).възпитателно-
образователни цели- 
 възпитаване на 
патриотична 
 гордост от безсмъртния 
подвиг 
  на героите; 
 
-естетическа наслада; 
-затвърдяване на реци- 
таторските умения на 
участниците в кръжока 
по худ.слово; 
 
-гордост от постиженията 
на 
 българските поети. 
-повишаване знанията на 
младите хора по 
проблема 
с употребата на психо- 
активни вещества; 
-разширяване мрежата от 
обучители по подхода 
“Връстници обучават 
връстници” 

март 
 

март 
април 

 
април 

       юли 
 

декември 
 
 
 
 
 

     януари 
 

януари 
 

февруари 
 

       март 
 

май 
 
 

юни 
 
 
 
 
 
 
 
 
    През 
годината 
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                                       Председател: 
                                        / Н. Караколев/   - 0885928155                                                                                                                                                                             

 
 
 
 

ГОДИШНА   ПРОГРАМА 
ЗА РАЗВИТИЕТО НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ  2014 Г. 

НА 
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ  „РОДОЛЮБИЕ- 2006” 

С. АЙДЕМИР ,ОБЩ. СИЛИСТРА 
 

 
I  ЦЕЛИ  И  ЗАДАЧИ 
 
    През  2014 година развитието на читалищната дейност ще продължи в основните 
насоки: 
  
    ОСНОВНИ  ЗАДАЧИ  
 

- да опазва културно-историческото наследство и националните традиции  
- да работи за формиране на ценностна система у децата и младежите 
- да развива така читалищната  си дейност, че да привлича по-широк кръг от 

населението на Айдемир 
- да поддържа активно сътрудничество с другите читалища на територията на 

община Силистра и страната , с общинската администрация и различните културни 
институции и бизнеса 

 
 
КУЛТУРНО-МАСОВА ДЕЙНОСТ 
 

- осъществяване на културния план на читалището 
- участие в културните мероприятия на общината 
- художествено и жанрово разнообразие на мероприятията на читалището 
- честване на официални и традиционни празници и сборове 
- провеждане на мероприятия , свързани със съхраняване , развитие и 

разпространяване на местните празници и обичаи 
- участие на читалищните и любителски състави в културно-масовите прояви в 

селото,общината и страната 
- съхраняване на националните традиции, ценности и фолклор 
- популяризиране на културното наследство на българския народ 
- да търси нови форми за привличане на младите хора. 

 
ФИНАНСОВА ЧАСТ 
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- увеличаване броя на членовете на читалището 
- членски внос 
- проекти и програми 
- дарения и спонсорства 
- наем от земеделски земи 
 
I I  МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОСНОВНИТЕ ЦЕЛИ 
м .01.   „ Да дадеш живот „-отбелязване обичая Бабинден с общоселско 
              празненство / орисване и именуване на първото родено дете в  
              Айдемир за 2014 г./ 
 
             „ Да научим игрите на баба „-мероприятие с децата от детските  
             градини и членове от пенсионерските клубове . 
 
м. 02.   „Да посадиш лоза…”-съвместно мероприятие със земеделските 
             кооперации и жителите от селото по случай Деня на лозаря. 
 
            „Да прогоним злото заедно”-традиционен общоселски празник  
            на маските и кукерите на мегдана на селото . 
 
м. 03.  „ Направи и подари здраве и сила „ -изработване и подаряване на  
            мартеници от деца и членове на читалището на децата от детските 
            градини и хората от селото. 
 
           „Помним ли ги….”-поднасяне на венци и цветя пред паметника в 
            центъра на селото . 
 
            „Да си жена”-празник на жените от селото . 
 
            Годишно отчетно събрание на читалището 
 
 
м. 04.  Мероприятия, свързани с празниците „Лазаруване” и „Цветница „ 
           „ Отгледах цвете за теб”- изложба на цветя , китки и букети 
 
           „ Да засадим цвете и дърво „-мероприятие, посветено на деня на  
           Земята със средства от фонд „Земеделие”. 
 
М. 05. „На личен ден Гергьовден „- традиционно общоселско празнуване 
           на празника на центъра селото с песни , танци и томбола . 
 
           „С песните на айдемиреца Георги Жеков „-събор- надпяване .                                                              
             
М. 06. „ Айдемирските деца-нашите слънца”-празник на площада за  
           децата от селото . 
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           „ Никой не е забравен „-поднасяне на цветя пред паметника в  
           центъра на селото. 
 
           „Хайде на хорото „-традиционно отбелязване на събора на селото. 
 
м. 07. - м.09.-участия на самодейците от групите за автентичен   
           фолклор към читалището в културните мероприятия от региона и 
           страната . 
 
м..10.  Откриване на новата творческа година за групите за автентичен  
            фолклор към читалището – разговор и очертаване мероприятия 
            за работа . 
 
м. 11.  „Пазим ли завета на будителите „-мероприятие съвместно с  
           учебните заведения в селото . 
 
м. 12.  „Коледа е „-традиционна среща на пенсионерските клубове. 
 
           Участие на коледарската група към читалището в общинския 
            преглед на коледарските групи  и прегледи от региона . 

 
                                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
                                                                                         /Ив. Радулова/ 

                                                            0885944837 
 
 
          

 
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ДИМИТЪР БЛАГОЕВ-1930” 

С. ВЕТРЕН 
Календарен план 2014 г. 

 
 

1. „Животът в твоите ръце” – празник на жените от селото -21.01.2014 г. 
2. „Вино пий-сърце орлово” – Ден на лозаря – 14.02.2014 г. 

3. Зарязване на лозята в селото. 

4. Конкурс за най-добро вино. 

5. Безсмъртният Апостол-полагане на венци  и цветя на паметната плоча на Васил 
Левски с.Ветрен -19.02.2014г. 

6. „Бъдете живи и здрави”-изработване на мартеници от самодейките и закичване 
жените от селото – 01.03.2013 г. 

7. Ден на самодееца – 01.03.2014г. 
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8. Тържествен концерт за Националния празник на България-02.03.2014 г. 

9. „Ти си жена благословена” – празник с жените от селото – 08.03.2014 г. 

10. Конкурс за най-красива пита (погача). 

11. „Да изгоним злото”-участие в Кукерски празник с.Сребърна. 

12. „Пролет се запролетява” – изложба на стайни цветя 22.03.2014 г. 

13. „Порти отворете –лазарки посрещнете”  

14. „На мегдана тъпан бие”-Великденски концерт. 

15. „Нашето село-пазете го чисто”-екологично почистване с участието на 
самодейните колективи 01-05 .05.2014 г. 

16. Участие в Общински пролетен празник- месец май. 

17. Участие в хумористичен фестивал „Сребърна пее и се смее”-месец май. 

18. Ден на културата -празничен концерт 23.05.2014г. 

19. Вечерна проверка –заря и полагане на венци на паметника в с.Сребърна 
01.06.2014г. 

20. „Хоро се вие долу край чешмата”-местен празник с участието на колективи на 
Общината –месец юни 2014г. 

21. „Моя  любим приказен герой”-Карнавал с децата от селото – месец юли 2014г. 

22. Поход до с.Сребърна и с. Попина с деца – месец август . 

23. Почистване на брега р.Дунав с участието на деца и самодейци-месец август 
2014г. 

24. Посрещане на Международната гребна регата „ТИД-2014” с.Ветрен – месец 
август 

25. „А бяхме млади”  - среща на набор 1944 г. – месец септември 

26. „Ветрен, село мое”-концерт по случай празника на селото – месец октомври 2014 
г. 

27. Вечер на поезията -01.11.2014 г. 

28. Ден на Християнското семейство – забавно шоу -21.11.2014г. 

29. Празнично честване на Никулден с участието на рибари – 06.12.2014 г. 
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30. Посещение на Дом за стари хора в гр.Силистра с изнасяне на програма –месец 

декември. 

31. Участие в ” Коледна фиеста” –с.Айдемир месец декември. 

32. „Ой коледо”-Коледен концерт месец декември. 

33. „Да изпратим старата година”- новогодишно веселие месец декември. 

34. Участие на самодейните колективи в местни, регионални събори и фестивали- 
срок постоянен. 

35. Участие на колективите в Национален събор – срок постоянен 

36. Междучиталищни гостувания на фолклорни колективи в Общината и Страната-
срок постоянен. 

 
 
                                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
                                                                                                   /Н. Кискинов/ 
                                                                           СЕКРЕТАР: Атанаска Йорданова 
                                                                            0899389880 
 
 

 

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ЗАРЯ -1957” 

С. БРАДВАРИ 

ГОДИШНА ПРОГРАМА 

Основни цели 

I. Народното читалище – център за съхранение, реализиране и разпространение на 
народното творчество. 

II. Културно -  масовата дейност на читалището да е насочено към максимално 
задоволяване духовните потребности на всички възрастови групи. 

III. Читалищната библиотека качествено и активно да обслужва своите читатели и да 
поддържа електронно-информационната мрежа за привличане на повече млади 
хора.Предоставяне на компютърни и интернет услуги.Читалището  да е център на 
информационно – справочна дейност. 
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№                 МЕРОПРИЯТИЯ                                                             Дата              Сума  

  

1. Поддържане на електронно – информационна мрежа. 

Предоставяне на компютърни и интернет услуги.                              м.01-м.12         500 лв 

2. Закупуване на проектор /мултимедия  за привличане на 

повече млади хора.                                                                                    м.01.           1000лв. 

3. Ден на родилната помощ – общоселски празник.                             21.01.           250.лв. 

4. Празнуване деня на лозаря – Трифон  Зарезан.                                  14.02.          150 лв. 

5. Рецитал „Безсмъртният Левски”-  съвместно мероприятие  

с ОУ Св.Св.”Кирил и Методий”.                                                             19.02.           150 лв. 

6. Ден на самодееца – празнуване със самодейците.                              01.03.         250 лв 

7. Изложба на мартеници и награждаване на най-добре  

изработена мартеница –съвместно мероприятие с 

   ОУ”Св.Св.Кирил и Методий”.                                                            03.03.            150 лв. 

8. Художествена програма с участието на  

ОУ”Св.Св.Кирил и Методий” по  случай  

3.III. - Освобождението на България.                                                       03.03.            100лв. 

9. ”Баба Марта е дошла” – музикална Програма с ЦДГ.                       03.03.           100лв. 

10. Общоселски празник по случай Осми март – Ден на жената.        08.03.           200лв. 

11.Пролетен концерт с участие на местни и гостуващи  

фолклорни групи.                                                                                      м.03.             500лв. 

12.Участие в „Маратона на четенето с  деца от  

ОУ”Св.Св.Кирил и Методий”.                                                              02-23.04.         100лв. 
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13.”Малките лазарки” – съвместно  мероприятие с ЦДГ.                  м.04.                 50 лв. 

14. Изложба и награждаване на „Най- писаното яйчице”-  

съвместно мероприятие с ЦДГ.                                                             м.04.                150лв. 

15. Участие в Общински пролетен фестивал”Пролетни игри и песни”.   м.05.        500лв. 

16. ”Ден на Европа и самоуправление”- Викторина с  

ОУ” Св.Св.Кирил и Методий”.                                                                09.05.            50лв. 

17. Музикална програма по случай Светите братя  

Кирил и Методий и патронния празник на училището.                         09.05.          100лв. 

18. Участие в Хумористичния фестивал”Сребърна пее и се смее”  

в с.Сребърна.                                                                                               м. 05.           350лв. 

19. Рисунка на асфалт – съвместно мероприятие с  

ОУ „Св.Св.Кирил и Методий” и ЦДГ.                                                        01.06.        250лв. 

20. Поднасяне на венец пред паметника на Н.П.Караджата.                    02.06.           60лв. 

21. Ремонт и освежаване на репетиционната стая.                                   м. 07.          500лв. 

22. Освежаване на библиотеката.                                                               м. 07.          300лв. 

23. Изграждане на среда с оглед ползването й от инвалиди 

 /рампа за инвалидни колички/.                                                                 м. 08.           300лв. 

24. Празничен концерт по случай Мюсюлманския празник  

„ Рамазан Байрам”.                                                                                      20.08.          300лв. 

25.Участие в организирането и участие в „Ден на моето село”.             м. 09.          200лв. 

26. Откриване на първия учебен ден и творческия сезон.                          15.09.      100лв. 

27. Празничен концерт по случай Мюсюлманския празник  

„Курбан Байрам”.                                                                                           м.10.        300лв. 

28. Първи ноември –„ Ден на народните  Будители” –  
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изготвяне на табло и музикално – поетична програма.                              31.10.       60 лв. 

29. Изложба и награждаване на най- добре изработени 

 новогодишни  картички и сурвакници.                                                      м. 12        100лв. 

30. Организиране на коледно парти с деца от ЦДГ.                                    м. 12.     250лв. 

31. Посрещане на Новата 1915 година с вино и фойерверки.                    31.12.     200лв   

 

                             СЕКРЕТАР:........................ 

                                               /Мюзеян Джефер/  0884707925 

                             ПРЕДСЕДАТЕЛ :.................. 

                                              /Зевджие Тулчалъ/ 

 

ГОДИШЕН  ПЛАН  
ЗА 2014 КАЛЕНДАРНА ГОДИНА 

 
 ЧИТАЛИЩЕ ”ХРИСТО БОТЕВ – 1941 - БЪЛГАРКА” 

с. Българка, община Силистра 
 

 
 

I. ОСНОВНИ ЦЕЛИ 
 

1. Развитие и обогатяване на културния живот, социалната и образователна дейност в  
с.Българка; 

2. Запазване на  местните традиции и обичаи; 
3. Приобщаване на жителите на с.Българка към ценностите и постиженията на 

науката, изкуството и културата; 
4. Осигуряване на достъп до информация; 
5. Възстановяване на библиотечния фонд и библиотечната дейност в читалище 

„Христо Ботев – 1941 – Българка”; 
 
 

II. РАЗВИТИЕ НА ЛЮБИТЕЛСКОТО ХУДОЖЕСТВЕНО ТВОРЧЕСТВО 
 
M.ЯНУАРИ – Честване на Бабинден със сродни колективи от съседни села; 
 
М.ФЕВРУАРИ – Общоселско честване на Трифон Зарезан; 

 

mailto:mayor@silistra.bg
http://www.silistra.bg/


ОБЩИНА СИЛИСТРА 
 

ул. “Симеон Велики” № 33    (086) 82 42 43   Факс: (086) 82 33 43 
7500 Силистра     e-mail: mayor@silistra.bg; www.silistra.bg 
          

 
 
М.МАРТ – Тържествен концерт в чест на Националния празник на  
Република България, с участието на групата за автентичен фолклор при Читалището и 
сродни колективи от община Силистра; 
 
М. АПРИЛ – Честване на традиционните религиозни празници Цветница и Великден; 
 
М. АПРИЛ – Участие на групата за автентичен фолклор в Регионален събор 
„Пролетни игри и песни” – гр.Силистра; 
 
М.  МАЙ – Домакинство и участие на групата за автентичен фолклор в Тържествен 
концерт, посветен на 2 юни – Ден на Ботев и загиналите за свободата на България; 
 
М.ЮНИ – Участие на групата за автентичен фолклор в Регионален фолклорен 
фестивал „Край чешмата, под върбата” – с.Кайнарджа 
 
М. ЮНИ – Участие на групата за автентичен фолклор в Регионален фолклорен 
фестивал „С песните на Димитрина Кунева”, с.Алеково; 
 
М.АВГУСТ – Участие в Национален фолклорен фестивал – Беклемето – 2014; 

 
М.СЕПТЕМВРИ – Участие на групата за автентичен фолклор в Регионален 
фолклорен фестивал – гр.Тервел; 
 
М. НОЕМВРИ – Изложба, посветена на Деня на народните будители – салон на 
читалището; 
 
М. НОЕМВРИ – Домакинство и участие на групата за автентичен фолклор в 
Празничен концерт, посветен на Празника на с.Българка – 21 ноември 
 
М.ДЕКЕМВРИ – Празничен коледен концерт – група за автентичен фолклор и 
Коледарска група от с.Българка; 
 

 
III. ЧЕСТВАНЕ НА ТРАДИЦИОННИ СВЕТСКИ И ЦЪРКОВНИ ПРАЗНИЦИ 

ОТ ЧИТАЛИЩНИ ЧЛЕНОВЕ 
 

1. Ден на родилната помощ – 21.01.2013г. 
2. Трифон Зарезан – 14.02.2013г. 
3. Международен ден на жената – 8.03.2013г. 
4. Великден 
5. Коледа 

     
IV. ОБЩОСЕЛСКИ КОНЦЕРТИ, ТЪРЖЕСТВА, ПРАЗНИЦИ И 

ЧЕСТВАНИЯ 
 

1. Концерт, посветен на Националния празник на България – 3 март  - м.март 
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2. Концерт, посветен на 24 май – Ден на славянската писменост и култура – м.май 
3. Концерт, посветен на 2 юни – Деня на Ботев и загиналите за свободата на България 

– м.юни 
4. Изложба, посветена на 1 ноември – Ден на народните будители; 
5. Концерт, посветен на 21 ноември – Празник на с.Българка; 
6. Общоселско честване на Коледните и Новогодишни празници; 
 
V. ДЕЙНОСТИ ПО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА БИБИЛИОТЕЧНИЯ ФОНД И 

ДЕЙНОСТТА НА ЧИТАЛИЩНАТА БИБЛИОТЕКА 
1. Дарителска кампания за попълване на библиотечния фонд; 
2. Набавяне на софтуер за компютърна обработка на библиотечния фонд; 
3. Обучение в Регионална библиотека – гр.Силистра; 
4. Възстановяване на библиотечната дейност при НЧ”Христо Ботев – 1941 – 

Българка” 
 

VI.     КОМПЮТЪРНИ И ИНТЕРНЕТ УСЛУГИ ЗА НАСЕЛЕНИЕТО 
 

• Предоставяне на  възможност на жителите на с.Българка за ползване на 
компютърни и принтерни услуги – всеки делничен ден – срок постоянен; 

 
                                                                  Председател:………………… 
                                                                                           /Й.Димова/- 0899124600 

 
                                   
 
 
 
                                                                    

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ – 1941” 
                                                          с.БЪЛГАРКА 
 
                                                           П Л А Н  
 
          за дейността на НЧ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ – 1941” с. Българка за 2014 г. 

 
                  Януари 
• Честване на деня на родилната помощ – ритуал, изпълнен от жените в селото, 

посещение на Кметско наместничество   и празнично веселие- 21.01.2014г. 
                                                   

               Февруари 
• Честване деня на лозаря „Трифон Зарезан” – Зарязване на лози и празнично веселие в  

читалището.                                                                                 14.02.2014г. 
• Отбелязване 141 години от гибелта на Васил Левски –            22.02.2014г. 

                                            
                Март 
 
• Честване Деня на самодееца и Баба Марта – поднасяне на мартеници и тържество.    
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                                                                                                                  01.03.14г.                                                                                            
• Тържествено честване на Националния празник 3-март – слово, литературно-

музикална програма.                                                                                       03.03.2014г. 
• Честване на Международния ден на жената – Поздравителен концерт и почерпка.                                                                                       

08.03.2014г. 
• Празнично посрещане на Първа пролет- Парти на фолклорната група. 

                                                                                                          22.03.2014г. 
 
                 Април 
• Ден на хумора и сатирата –Участие в Първоаприлски концерт в село Срацимир. 

                                                                                                           30.03.2014г.                                
          Май 

• Участие на фолклорната група в събора „Пролетни игри и песни”. 
 

               Юни 
•   Честване деня на Христо Ботев – Участие на фолклорната  група в тържествата на 

НЧ „Христо Ботев” с Българка.    
                      

          Юли 
•    Участие на фолклорната група в събора на с.Срацимир, по случай 164 години от 

рождението на Иван Вазов. 
•   Честване 73 год. от основаване на НЧ”Васил Левски-1941”            19.07.2014г. 

               Септември 
 

• Отбелязване 74 годишнина от връщането на Южна Добруджа – спомени от възрастни 
хора.                                                                                                  06.09.2014г. 

• Отбелязване Деня на независимостта 22-ри септември – Участие в събора в Тервел.                                                                                                       
                                                                                                                     22.09.14г. 
 
                 Ноември 
• Концерт по случай сбора на с.Българка                                      15.11.2014г. 
 

                Декември 
Коледни празници: 

• Коледуване на Коледарската група в с.Българка и участие в гр. Силистра. 
• Новогодишно парти за населението в с.Българка. 
 

                                                Председател: .............                                                                                        
                                                                       /Дочо Титев/ -  0899475749 

 
  

 
                                                       
 

П Л А Н 
За работата на НЧ „Самообразование – 1942” с. Йорданово 

Община Силистра за 2014 година 
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І.  ОСНОВНИ ЦЕЛИ: 
1. Институционално укрепване на читалището като местен , общностен център с културно 
–просветни, информационни, социални и граждански функции. 
2. Поддържане на традиционните форми на културата, фолклора и трансмисията на 
следващите поколения. 
3. Превръщане на читалището в общодостъпен център за библиотечно и информационно 
осигуряване на населението , чрез ускорено навлизане в дейността му на съвременни 
комуникационни информационни технологии. 
4. Засилване ролята на читалището при формиране на силно и активно гражданско 
общество и утвърждаване на националното самосъзнание. 
 
ІІ. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОСНОВНИ ЦЕЛИ:       
                                                                         Място на провеждане:        Срок:       

1. Общоселски празник на родилната 
помощ- „Бабин ден”.                                 Клуб на НЧ                     м. І 

2. „Шампанско и любов – общоселски 
празник на виното и любовта.                      Клуб на пенсионера        м. ІІ    
3. „Аз съм Левски”- рисунки на тази           Клуб на НЧ                      м. ІІ 
тема с ПДГ.     
4. „Децата по света в мир и дружба 
да растат” с ПДГ .                                                - ІІ – 
5. „Баба Марта”- тържество с ПДГ и ПДТ.                                         м. ІІІ 
6. Осмомартенски увеселения, среща 
с жените по случай празника, изложба 
на кулинарни изделия и плетива .                                                         м. ІІІ 
7. „Прозорец към света”- празник, 
посветен на детската книга.                                                                   м. ІV 
8. „Лаленце се люлей”- лазаруване из селото 
с девойки .                                                                                               м. ІV 
9. „Шарено яйце”- изложба на  козунаци 
и цветя.                                                                                                    м. ІV 
10. „Люлка за здраве”- концерт за Гергьовден 
 и люлеене на люлка за здраве.                  Салон на НЧ             м. V 
11. „Върви, народе”- тържество за 24.V. 
със самодейци, ПДГ и ПДТ.                                   - ІІ -                       м. V 
12. „Щастлива детство”- празник на детето,  
рисунки върху асфалт.                                                                           м. VІ 
13. „Празник на родното село”-2 юни- 
концерт от самодейни състави, конни състезания 
и народни борби.                                                                                    м. VІ 
14. Участие на самодейния състав в  
различни събори от региона.                                                        Постоянен 
15. „Независими и горди”- среща с ученици 
по случай празника на независимостта.                                              м.ІХ 
16. Честване Деня на будителите и 
откриване на творческия сезон.                                                            м. ХІ 
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17. „Пъстър кравай” – общоселска Коледна  
вечер с участието на коледарската група, 
посещение на домовете в селото и  
с. Сърпово от Коледарската група.                                                       м. ХІІ 
18. „Новогодишна наздравица”- тържествено 
посрещане на Новата година.                                                                м. ХІІ 
19. Участия на самодейния състав в  
общинските мероприятия  
през годината.                                                                               постоянен 
20. Участие на читалището в изготвяне на проекти 
по различни програми.                                                                постоянен 
 
 
 
 
                                                                  Председател : М. Али 
                                                                   Секретар: Г. Мустафа 
                                                                     0889330804 

 

 

ПЛАН-ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
За дейността на НЧ „Иван Богоров – 2012”, 

С. Богорово, Община Силистра за 2014 година 
 

МЕСЕЦ ЯНУАРИ 
 

05.01.14г.  – Годишнина от рождението на Христо Ботев – подреждане на кът 
21.01.14г.  – Бабинден – общоселско празненство 
Изпращане поздравителни картички на именниците. 
 

МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 
 

14.02.14г. – Трифон Зарезан – конкурс за най-добро вино, зарязване на лозята, общоселско 
тържество – вечерта. 
21-28.02.14г. – Изработване на мартеници от жените. 
Изпращане на поздравителни картички на именниците. 
 

МЕСЕЦ МАРТ 
 

01.03.14г. – Ден на самодееца, честване на Баба Марта, подаряване на мартеници на деца 
от социални домове и почерпка на децата. 
03.03.14г. Тържествено събрание и концерт, по случай Националния празник на  страната. 
08.03.14г. – Международен ден на жената, общоселски празник, изложба „Сръчни ръце” – 
ръкоделия, изработени от жени. 
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21.03.14г. – Общоселски празник по повод Първа пролет. 
25.03.14г. – Всичко за традицията – кът. 
Изпращане поздравителни картички на именниците. 
 

МЕСЕЦ АПРИЛ 
 
…04.14г. – Лазаровден. 
…04.14г. – Великден – боядисване на яйца, според традицията, изложба. 
29.04.14г. – Ден на солидарността между поколенията – седянка, разговор с хора от 
различни възрасти – съвместно мероприятие с НЧ”Иван Богоров-2012” и КИП. 
…04.14г. – Участие в националната кампания:”Да изчистим България за един ден”. 
Изпращане на поздравителни картички на именниците. 
 
 

МЕСЕЦ МАЙ 
 
21.05.14г. – Константин и Елена – традиционен курбан, общоселско веселие. 
24.05.14г. – Тържествено отбелязване на Деня на славянската писменост и култура. 
Изпращане на поздравителни картички на именниците. 
 

МЕСЕЦ ЮНИ 
 

24.06.13г. – Еньовден – изложба на билки и беседа за билките, слънцето и водата, 
традиции и обичаи, свързани с празника. 
Изпращане на поздравителни картички на именниците. 
 

МЕСЕЦ ЮЛИ 
 

……. Откриване на жътвата – по стар обичай. 
Изпращане на картички на именниците. 
 

МЕСЕЦ АВГУСТ 
 
31.08.14г. – Селски събор „Край чешмата,  под липите”, с. Богорово. 
Изпращане поздравителни картички на именниците. 
 

МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 
 

06.09.14г. – Съединението – кът. 
Изпращане поздравителни картички на именниците. 
 

МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 
01.10.14г. – Ден на възрастните хора – празник, поздравление на най-възрастния човек в 
селото. 
…- „Златна есен” – изложба плодове и зеленчуци – конкурс за растение – гигант. 
Изпращане на поздравителни картички на именниците. 
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МЕСЕЦ НОЕМВРИ 

 
01.11.14г. – Ден на будителя и годишнина от смъртта на патрона на читалището. 
19.11.14г. – Ден без тютюнопушене – беседа за вредата от тютюнопушенето. 
30.11.14г. – Андреевден – „Как се вари царевица” – брошура с рецепти. 
Изпращане на поздравителни картички на именници. 
 

МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 
 
20.12.14Г. – Игнажден – пресъздаване на обичая в читалището. 
…12.14г. – Общоселско Коледно тържество в читалището. 
Изпращане на поздравителни картички на именниците. 
 
ЗАБЕЛЕЖКА 

- Участията в конкурси, надпявания и гостувания в мероприятия на други 
читалища не са запланувани в настоящата програма – те са според поканите 
през годината и Общинската и Националната план-програма. 

                                                            Председател: Илиян Петров Костадинов 
С. Богорово                                       0895773211 

 

 
 

П  Л  А  Н 
ЗА ДЕЙНОСТА НА НЧ „ЙОРДАН ЙОВКОВ 1942 – КАЗИМИР” 

с.КАЗИМИР,ОБЩИНА СИЛИСТРА ЗА 2013 ГОДИНА 
                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                  
1.Празнуване на Бабинден – възпроизвеждане на ритуала „Бабуване”и общоселско             
   увеселение.                                                                                                                                                               
2.Празнуване на Трифон Зарезан – „Зарязване” - общоселско увеселение.                                          
3.Празнуване на Международния ден на жената Осми март – тържество с всички жени             
    от селото.                                                                                                                                         
4.Надпяване с участието на читалищни самодейни състави от региона –месец юни.                     
5.Празнуване на Международния ден на възрастните хора -01.10.                                                
6.Честване на годишния празник на НЧ „Йордан Йовков 1942 – Казимир”- 09.11.с         
    тържествен концерт и събрание.                                                                                                 
7. Коледни и Новогодишни тържества – общоселско увеселение с музикална       
     програма,томбола,заря,хора.                                                                                                          
8.Разменени гостувания с читалища и пенсионерски клубове от региона.                             
9.Участия в общински, регионални и национални мероприятия.                                                
 
                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: Георги Колев –  0888696279 
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НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „СВЕТЛИНА -1942 г.” С.ГЛАВАН 

 
К А Л Е Н Д А Р Е Н  П Л А Н 

 
за дейността на НЧ”Светлина -1942 г.” с.Главан за 2014 год. 

 
м.Януари 
1.Честване на деня на родилната помощ- „Бабинден”.Организиране на   общоселско 
празнично веселие в салона на читалището. 
 
м.Февруари 
1.Организиране честване на деня на лозаря „Трифон Зарезан” –зарязване  на 
лози.Празнично общоселско веселие вечерта в салона на читалището.Дегустация на 
домашни вина.Връчване на награди на победителите. 
 
м.Март 
1.Честване на  „Баба Марта” и деня на самодееца в клуба на инвалида и пенсионера- 
награждаване на самодейците и почерпка. 
2. Честване на 3март-националния празник на България 
3.Честване на международния ден на жената.Поздравителен концерт и празнично веселие 
за жителите на селото. 
4.Посрещане на Първа пролет в клуба на пенсионера и инвалида. 
5. Организиране на общо събрание на читалището за отчитане на дейността през 2013г. 
 
м.Април 
1.Организиране на пролетно почистване на селото. 
2.Текущ ремонт на покрива на читалището и освежаване на салона. 
3.Подготовка на изложба за постиженията на читалището. 
4.Отбелязване на християнския празник „Великден”. 
 
 м.Май 
1.Организиране на празничен концерт по случай 72-год.от основаването на читалището и 
посветен на празника на българската култура и славянската писменост. 
2.Участие на фолклорната група в събора „Пролетни игри и песни”-Силистра. 
 
м.Юни,м.Юли,м.Август 
1.Участие в събори,фестивали и надпявания в региона и страната по график, приет от 
настоятелството след излизане на календара на културните дейности в страната и региона. 
 
м.Септември 
1.Отбелязване „ Деня на съединението” . 
2.Участие в храмовия празник на селото. 
3.Отбелязване на „Деня на независимостта”. 
 
м.октомври 
1.Отбелязване на деня на пенсионера.Организиране среща и почерпка. 
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м.Ноември 
1.Отбелязване на деня на будителите със среща в клуба на пенсионера и инвалида. 
2.Организиране на празничен концерт, посветен на християнското семейство. 
 
м.Декември 
1.Организиране на Коледно-Новогодишен концерт в салона на читалището и празнично 
веселие за населението. 
 
 Целогодишна дейност 
1.Организиране и подпомагане дейността на групата за автентичен фолклор към 
читалището- осигуряване на условия за репетиции и на музикант. 
2.Гостуване на съседните читалища и участие в концертни програми. 
3.Участие в местни, регионални и национални събори и фестивали на народното 
творчество.  
4.Посрещане на групи от читалища, с които поддържаме връзки, за участие в концерти 
пред населението. 
5.Проучване на информацията и участие в проекти. 
 

  
 

Секретар:.................   Председател:.......................... 
       /К.Кръстев        /П.Димов/ 
                                                                                     0887272453 
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
 
 
 
 

П    Р     Е     Д    Л     О    Ж    Е    Н    И    Е 
 

        ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЧИТАЛИЩЕ „ЗОРА - 1961”-С.СЪРПОВО ЗА 2014г. 
 
 
 
       1.Честване деня на родилната помощ – БАБИНДЕН – 21 януари. 
 
       2.Честване деня на лозаря – ЗАРЕЗАН – 14 февруари. 
 
       3.Честване международния ден на жената – 8-ми март. 
         
       4.Участие в национален събор „СТРУМЯНИ”  
            гр.Исперих – 19 юли. 
 
        5.Честване  годишния празник на читалището – 25 септември. 
 
        6. Организиране и провеждане съвместно с църковното настоятелство  празника, 
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            свързан с патрона на параклиса „ СВ.ИВАН  РИЛСКИ” – 19 октомври. 
 
        7.Коледно и новогодишно  увеселение. 
 
 
                                                                         Председател на читалището: 
                                                                           / Иван Савов /- 0888696274 
                                                                                                                                                                             
 
 
 

 
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ЧУДОМИР-2012” – С. ПОП КРАЛЕВО 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 
за дейността на НЧ”Чудомир-2012” през 2014 год. 

за включване в годишната програма за развитие на читалищната дейност в община 
Силистра 

 
1. Организиране на „Бабинден” – възстановяване обреда поливане в дома на бабата и 

празничен концерт. 
2. Организиране честването на Деня на лозаря – зарязване на лозата, избиране на цар 

на лозата и общоселско веселие. 
3. Честване на деня на самодееца – награждаване на самодейците. 
4. Честване на Международния ден на жената. 
5. Организиране на пролетно почистване на селото преди Великденските празници. 
6. Организиране празника на читалището – концерт с участието на състави от съседни 

читалища. 
7. Организиране и подпомагане дейността на групата за автентичен фолклор към 

читалището – осигуряване на условия за репетиции и музикант. 
8. Гостуване на съседни читалища от селата Войново, Богорово, Българка, Срацимир 

и Главан и участие в концертни програми. 
9. Организиране направата на алея и бетониране площ около камбаната на селото. 
10. Създаване на условия и приобщаване на повече членове към дейността на 

читалището. 
11. Направа на кът в читалището, който да показва уредбата на къща през 19 век с 

дарения от жителите на с. Поп Кралево. 
 
 
                         Председател на читалището: Ангелина Радева 
                          0889644467 
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  СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ 

     НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ “Д-р ПЕТЪР ВИЧЕВ – 1941г.” 
общ. Силистра, с. Айдемир ул.”София” № 90 
  086/831058;  0878350065; 0888270778; 

 
 

   КАЛЕНДАРЕН ПЛАН ЗА 2014 г. 
 

 
 

ФЕВРУАРИ 
 
19-ти февруари /сряда/  Изложба, посветена на годишнината от обесването на Васил 
Левски; 
 

МАРТ 
 
2-ри март /неделя/ Сирни заговезни – ден за прошка. Кукери и маски; 
 
3-ти март /понеделник/ Отбелязване Националният празник на България – 3 март; 
 
8-ми март /събота/ Награждаване на победителите в конкурса „Картичка за мама“ - 
детско творчество; 
 

АПРИЛ 
 
2-ри април /сряда/ Международен ден на детската книга – Отворени врати на 
библиотеката. Литературно четене на произведения за деца; 
 
20-ти април /неделя/ Великденско хоро; 
 
 
                                                      МАЙ 
6-ти май /вторник/ Георгьовден – люлка за здраве; 
 

ЮНИ 
 
1 юни / неделя/ Ден на детето – детски рисунки и игри на открито; 
 
2 юни /понеделник/ Ден на Ботев – почит към загиналите за свобода на България – 
музикален фонд; 
 
8 юни /неделя/ Петдесетница – участие в празника на с. Айдемир; 
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СЕПТЕМВРИ 
 
22 септември /понеделник/ Патронен празник на СНЦ НЧ „Д-р Петър Вичев – 1941г.“ 
130 години от рождението на д-р Петър Берон; 
 
 

НОЕМВРИ 
 
9 ноември /вторник/ Международен ден против расизма – фотоизложба от конкурсни 
снимки на тема „Черно и Бяло“; 
 
21 ноември /петък/ Ден на християнското семейство – изложба на тема „Спомените 
оживяват от раклите на баба“; 
 

ДЕКЕМВРИ 
 
1 декември /понеделник/ Световен ден за борба срещу вируса на СПИН; 
 
25 декември /четвъртък/ Коледа. „Ой, Коледо, мой Коледо“ - празничен концерт; 

 
 Читалищното Настоятелство има желание да назначи библиотекар на щат. 
  За изпълнението на по-големите празници от календарния план за 2014г. и активна 
библиотечна дейност е нужна субсидия.                
                                                                      Председател Настоятелство 
                                                          
                                                                       Преслава Стефанова 
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