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ГОДИШНА ПРОГРАМА 
 

ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ  
В ОБЩИНА СИЛИСТРА ПРЕЗ  2015 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 2015 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 22 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 
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- Народно читалище „Заря-1957” – с. Брадвари 
- Народно читалище „Христо Ботев – 1997” – с. Българка 
- Народно читалище „Васил Левски – 1941” – с. Българка 
- 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 „Ламбриново – 2013” в - с. Полковник Ламбриново 

Народно читалище „Д-р П. Вичев” – с. Айдемир не е представило 
предложения за дейността си през 2015 г., съгласно изискванията на Закона за 
народните читалища. 

Субсидията от държавния бюджет за дейността и издръжката на 
читалищата в Община Силистра през 2014 г. е в размер на 320 000 лева, при 50 
субсидирани бройки, като стандартът за една субсидирана бройка е 6 400  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: 
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- 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. 
 
 

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ ”ДОРОСТОЛ - 1870 г.”- СИЛИСТРА 
ул.”Симеон Велики”135    тел.086/ 82 17 83   e-mail: nch_dorostol@abv.bg 

 
 
 
 
 
 

КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР ЗА 2015 г. 
НА НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ  

„ ДОРОСТОЛ – 1870 г.”, гр. Силистра 
 
 

ТЕМАТИЧНИ  КУЛТУРНИ ИЗЯВИ 
 
м. март 

• Празнични прояви по случай 1 и 3-ти март – Ден на любителското 
творчество и 137 години от освобождаването на България от турски 
робство; 

• Откриване на читалня при НЧ « Доростол – 1870 г.» - презентация на 
издания, архив на читалището, литературни творби; 

м. април 
• Великденски концерт на Смесен хор «Седянка»  

• Великденски концерт на АНПТ «Силистра»  и ДФФ „ Добруджанче”; 
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м. май 
• Тържествени прояви „  24 май  - Ден на славянската писменост и 

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

• Пролетен концерт на възпитаниците от класа по пиано, цигулка и китара; 

• Балетна формация « Лиденс», Театрално студио и Детска вокална студия; 

м. юни 
• „ Да дарим децата с обич ”- концерт, посветен на деня на детето, с 

участието на   младежки читалищни формации, групи при ДШИ  и рок 
групи; 

м. юли 

• Фолклорна празнична програма „Фолклорна дъга ”с участието на АНПТ „ 
Силистра” и ДФФ  „ Добруджанче ”; 

м. ноември 
• Честване Ден на будителите 1 ноември, и празника на НЧ „Доростол – 

1870 г.”,  с участието на художествените формации при читалището; 

м. декември 
• Участие на Смесен хор « Седянка » в празнична проява на РУ « Ангел 

Кънчев » - Филиал Силистра за Празника на студентите – 8 декември;  

• Коледен концерт на Смесен хор « Седянка »;  

• Концертен спектакъл « Коледно вълшебство » с участието на  Балетна 
формация « Лиденс » и Детска вокална студия; 

• Концертна програма « Коледно фолклорно веселие » - с участието на 
АНПТ «Силистра» и ДФФ «Добруджанче»;  

• Коледен концерт « На кафе, с бяло сладко » с участие на художествени 
формации за  шлагерни градски песни 

• Концертна програма и изложба « Коледа в Добруджа » с участие на 
групите за  автентичен български фолклор; 

• Коледен концерт « Младежка рок сцена » с участието на читалищните 
рок групи; 
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• Публикации в местни и национални медии  за читалищната дейности и 
любителските художествени формации; 

• Издаване на календари и рекламни дипляни за любителските формации; 

УЧАСТИЯ В ОБЩИНСКИ КУЛТУРНИ ПРОЯВИ 
 
м. април 

• Участие на ФГ « Добруджа » в Събор на лазарските групи, с. 
Калипетрово; 

 
• Участие в творческа работилница и изложба « Цветница »; 

• Участие в общински празнична програма « Пролетни игри и песни » на 
групите за автентичен фолклор, шлагерни песни, АНПТ « Силистра » и 
Детска фолклорна формация « Добруджанче »; 

• Участия в пролетния цикъл от празнични прояви на АНПТ « Силистра» и 
ДФФ « Добруджанче »; 

м. май 
• 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 ”; 

м. юни 
• 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 „ Златен клас” и ФГ „ Добруджански славеи” в Празник на 
водните лилии, с. Малък Преславец; 

• Участие на ФГ « Златен клас » във Втори фолклорен събор « Грънчарово 
пее и играе », с. Грънчарово;  
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м. септември 
• Участие на ДФФ « Добруджанче » и балет « Лиденс » в Международен 

младежки  танцов 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; 

 
м. ноември 

• Участие на ФГ „Добруджа” в Кулинарен фестивал „ Гозбите на Добруджа 
”, с. Сребърна; 

•  

ОБРАЗОВАТЕЛНИ   ДЕЙНОСТИ 
 

• Презентиране на обучение и тържествено откриване на новия творчески 
сезон, 2014/2015 учебна година в ДШИ; 

• Образователни концерти на АНПТ «Силистра» в училища и читалища от 
Община Силистра;  

• Организиране на курсове за обучение на деца и възрастни: 

           - по народни танци 
           - румънски език 
           -  курс по спортни танци  
           -  курс по карате 

 - музикални инструменти 
  
 пиано, китара, цигулка 

 народни инструменти – кавал, гайда, гъдулка, тамбура духови 
инструменти  народно пеене – детска вокална група 

 вокално студио      

• Периодично актуализиране на  интернет страницата www. sil.mikc на  НЧ 
« Доростол - 1870г. »; 

РАБОТА  ПО  ПРОЕКТИ : 
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 Участие в разработване и представяне на проект за съвместни 

международни концертни програми и участия, по Програми на 
Министерство на културата; 

 Участие в разработване и реализиране на проекти по Програми на 
Министерство на социалната политика„Агенция по заетостта”, 
Дирекция бюро по труда; 

 Участие в разработване на проекти по програми на Министерство 
на образованието и науката и Европейски програми за 
трансгранични дейности; 

 Включване в проект „ BG – изпълнение на Програма на ЕС за учене 
за възрастни ”, с представяне и ползване на електронната 
платформа EPALE за посетители , http:// III.mon.bg 

 Включване в информационни дейности при реализиране на проект  
« МИКЦ -2015 » 

РЕКЛАМНО – ИНФОРМАЦИОННА  ДЕЙНОСТ 
 

• Участие на НЧ « Доростол – 1870 г. » в  концертни прояви и срещи, 
свързани с честване Дните на гр.Силистра;  

• Организиране и участие на художествените формации при НЧ 
«Доростол–1870»  в традиционни и иновативни културни събития за 
популяризиране на Добруджанските традиции, обичаи и читалищни 
дейности; 

• Участие във фестивал на шлагерната и старата градска песен «Подари ми 
море » с ГСГП «Ретро»; 

• Участие в Международен фолклорен фестивал EURO FOLK, 2015 г.,  гр. 
Несебър –  групата за автентичен фолклор « Добруджа », « Добруджански 
славеи » и  « Златен клас »;   

• Участие на ФГ „ Добруджа” в IV Национален фолклорен конкурс „ 
Заблеяло ми агънце”, гр. Лясковец; 

• Участие на ГСГП „ Златна есен ” в Национален конкурс на старата 
градска песен и шлагер „ С песните на Ари ”, гр. Хасково; 
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• Участие на Балет „ LIDENS ” в национални и международни фестивали: 

-  Национален  конкурс „ Танцуваща река”, гр. Тутракан; 
-  Международен танцов турнир  „DANCE CUP ALBENA” 2015, Курорт 
Албена;  

          -  XVII Национален конкурс „ Празник на модерния балет, Варна 2015”; 
-  Балкански танцов конкурс „ Търновска царица 2015”, гр. Велико 
Търново; 

 
• Участие на ВИГ « Чар » и ВГ « Ехо » в: 

-  Национален фестивал на старата градска песен « Георги Бейков », гр. 
Свищов; 
- Международен фестивал на старата градска песен « Есенни шуменски 
вечери »,  гр. Шумен;  
 

• Участие в Национален фестивал за автентичен фолклор « Песни в полите 
на Балкана - Жълтеш 2015 », с. Жълтеш на ФГ « Добруджански славеи » 
и ФГ « Златен клас »; 

• Участие в IV Национален фолклорен събор „Лудогорие”, гр. Разград на 
групите за автентичен фолклор; 

• Участие на Фолклорните формации във фолклорни събори и празнични 
прояви, организирани от Община Силистра и в област Силистра; 

• Участие на АНПТ « Силистра » в XVIII Международен фолклорен  
фестивал в гр. Слобозия, Румъния; 

• Участие на ДФФ « Добруджанче » в  

- Международен детски танцов фестивал «Утрешният ден започва с 
днешното приятелство», гр.Силистра 

- Фолклорен фестивал « Искри от миналото – 2015 », гр. Априлци; 

-VIII Национален конкурс « Децата на България – пеят, танцуват и 
рисуват »,  гр. Шумен   

          - VIII Национален конкурс за изпълнители на народна музика, гр. Русе, с  
           Вокална група при ДФФ « Добруджанче»; 
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• Организиране и участия на АНПТ « Силистра » и ДФФ « Добруджанче » 
в турнета в Европейски страни; 

• Участие на Смесен хор « Седянка » в XXXIV Международен хоров 
фестивал  в гр. Черна вода, Румъния;  

• Предоставяне и поддържане на актуална информация от страницата на 
НЧ  « Доростол – 1870 г.»  за : 

        -   порталния сайт на читалищата на Министерство на културата 
        -   страницата на РЕКИЦ – Силистра, за областни и общински участия 
        -   сайта на Община Силистра, читалища и културни прояви. 
 

Секретар НЧ « Доростол-1870 »: Десислава Костова 
Председател НЧ « Доростол-1870 » : Маргарита Любомирова 

 
 

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „СВ. СВ. КИРИЛ И 
МЕТОДИЙ – 1966“ - СИЛИСТРА 

        
 

І. ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА 
През 2012г. читалището осъществяваше дейността си в съответствие 

своите цели и заложени в Устава на организацията чл.2, (2)  Сдружението е 
юридическо лице с нестопанска цел, осъществяващо дейност в обществена 
полза, изпълняващо и държавни културно-просветни задачи.  

ЦЕЛИ  

 Целите на Сдружение с нестопанска цел Народно читалище „Св. Св. 
Кирил и Методий 1966 - Силистра”  

1. Развитие и обогатяване на културния живот, социалната и 
образователната дейност в населеното място, където осъществява дейността си; 

2. Запазване на обичаите и традициите на българския народ; 

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

4. Възпитаване и утвърждаване на националното самосъзнание; 
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5. Оказване на помощ и подкрепа на деца и възрастни хора от рискови 
групи, чрез предоставяне на различни социални услуги и достъп до 
информация; 

   ДЕЙНОСТИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ  

• Уреждане и поддържане на библиотека, читалня и видеотека; 

• Развитие и подпомагане по любителското художествено 
творчество; 

• Организиране на школи, кръжоци, курсове, клубове, кино и 
видеопоказ, празненства, концерти, чествания и младежки 
дейности; 

• Събиране и разпространение на знания за родния край; 

• Създаване  и съхраняване на музейни колекции съгласно Закона за 
културното наследство; 

• Предоставяне на компютърни и интернет услуги; 

• Развива и допълнителна стопанска дейност, свързана с предмета на 
основната  дейност. 

• Предоставя социални услуги на хора от рискови групи, като 
организира дейности свързани с изграждане на дневни центрове, 
кризисни центрове, социална рехабилитация и интеграция, и други 
дейности съгласно Закона за социално подпомагане и правилника 
за неговото приложение. 

• Сдружението  се съюзява с други културни институти и социални 
организации за защита на своите интереси и провеждане на 
съвместни дейности и инициативи. 

• Сдружението работи в тясно взаимодействие с учебни заведения, 
културни институти, обществени и други организации, които 
извършват културно-просветна работа и социална дейност. 

• Сдружението поддържа отношения на сътрудничество и 
координация с държавни органи и организации, на които закона 
възлага определени задължения. 
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• Върховен орган  – Общо събрание от всички читалищни членове 

или 151 души. 

• Настоятелство в състав : 
Председател - Росен Атанасов 
Членове – Димитричка Павлова, Венера Зиновиева, Тонка Георгиева, 
Росица Георгиева 
 
• Проверителна комисия в състав : 
Илияна Илиева, Иван Лазаров, Руска Боранова 
 
• Постоянен оперативен екип: 
Секретар – библиотекар Рада Каталуева 
Гл. худ. ръководител – хореограф – Росен Атанасов 
Хореограф – репетитор Петър Илиев 
Ръководители – корепетитори - Пламен Скорчелиев, Тодор 
Скорчелиев 
Организатори - Живка Радева, Бранимир Николов 

 
ІІ.ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ 

 
1. Библиотечна и информационна дейност. 
Библиотечната дейност е формата, чрез която читалището реализира 

задачата си за разширяване и обогатяване на знанията и интереса към наука, 
изкуство и култура у местното население. 
 В момента читалищната ни библиотека разполага с 13 874 тома, от които 
художествена литература – 6000 тома, отраслова – 5 543 тома, детска 
художествена – 2 331 тома.През 2014 не бе закупена нова литература и 
тенденцията към спад на читателския интерес се запазва – раздадени са 2024 
тома, най- вече детска художествена и художествена литература,броят на 
читателите е твърде малък.Основна наша задача трябва да остане търсенето на 
подходящи форми за привличането на повече хора в библиотеката, особено 
деца, у които трябва да създадем  интерес към книгата – художествена и научна 
и навици за четене. 

2.Социална дейност 
През 2014г. не подновихме договора с Общинска фирма за социални 

услуги Силистра за право на ползване на недвижим имот като КЛУБ НА 
ИНВАЛИДА. Ползвателят бе задължен да заплаща 1/3 от общите разходи за 
ВиК и ел.енергия, да извърши ремонт на санитарните възли и др.текущи 
ремонти, свързани с нормалното потребление на помещението. Сградата е 
частна държавна собственост и е предоставена за безвъзмездно ползване на 
читалището с нов актуализиран договор за срок от 10 години на основание чл. 
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56 ал.2 от Закона за държавна собственост.Поради тази причина читалището ще 
поеме разходите за ВиК и ел. Енергия 
 

3. Културни дейности 
 
№          ВИД  МЕРОПРИЯТИЕ                                                             МЕСЕЦ 
                
1.Организиране празника Йордановден.  
Къпане на именниците и голямо хоро               януари 
в салона на читалището. 
2. Организиране празника Ивановден и вечер на поканения зет          януари 
 в салона на читалището. 
3. Представяне на обичая от групата  
за автентичен фолклор.                    януари 
Общоградско отпразнуване на обичая „Бабин ден“ 
4. Открит турнир по тенис на маса първи кръг                                        януари 
5. Организиране празника на лозаря                                                          февруари 
„Трифонов ден“ Представяне на народни рецепти с вино  
съвместно с клуба на инвалида 
6. Организиране на Куков ден.Конкурс за най-оригинална маска.       февруари 
Изложба на кукерски маски. 
7. Открит турнир по тенис на маса втори кръг                                         февруари 
8. Честване Ден на самодееца,съвместно със самодейците от                март 
НЧ“Отец Паисий“ с.Кайнарджа 
9. Празничен концерт свързан с 3-ти март в с.Кайнарджа                     март 
10.Организиране надиграване по случай Тодоровден                             март 
11.Открит турнир по тенис на маса                                                             март 
12.Открит турнир по тенис на маса                                                             април 
13.Участие в „Пролетни игри и песни“организирани от Община        април 
     Силистра 
14.Открит турнир по тенис на маса                                                             май 
15.Участие във фолклорен събор“Край чешмата под върбата“            юни 
     с.Кайнарджа 
16.Открит турнир по тенис на маса                                                              юни 
17.Участие в МФФ- Италия                                                                           юли 
18.Открит турнир по тенис на маса                                                              юли 
19.Участие в МФФ – Испания                                                                       август 
20.Открит турнир по тенис на маса                                                              август 
21.Участия мероприятия свързани с дните на Силистра и  
участие МФФ Силистра, тенис турнир          септември 
22.Открит турнир по тенис на маса              септември 
23.Организиране на празника Никулден.Конкурс най-интересна       декември 
Рибарска история, най вкусно приготвена риба 
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24.Коледен открит турнир по тенис на маса съвместно с Община       декември       
Силистра 

 
Като реализатори на общинската културна програма са участията ни в 

традиционните концерти на силистренска сцена организирани от община 
Силистра. 

Участията на съставите ни в събори, фестивали, празници с национално и 
местно значение.: 

• Фолклорна група “Ритъм” с р-л Тодор Скорчелиев –  
- Пролетни песни и игри – Силистра; 
- Сребърна Пее и се смее; 
- Иширково пее и танцува и др. 
• ТА „Ритъм” с р-л Росен Атанасов и хореограф-репетитор Петър Илиев 
- Детския танцов се представи ФФ в гр. Бяла .  
- Младежкият танцов състав през 2015г. ще защити  пред Международната 
фолклорна федерация IGF званието „Световни фолклорни звезди” в 
Франция и Испания. Младежкия състав е първият български ансамбъл 
получил сертификат и званието  „Международна фолклорна група“. 
•  Спортен клуб по тенис на маса „Ритъм” с ръководител Бранимир 
Николов ще работи все по-вече млади хора да се включват в  организирания 
целогодишен  турнир по тенис на маса и участие  в турнири от по-висок 
ранг.  
• Еко клуб “Дунав” организира  редовно походи и екскурзии в региона, 
страната, и в чужбина. 
• „Шампиони на шампионите”- Клуб за народни хора „Ритъм” завоювал 
званието в телевизионното шоу по БНТ „Свят” и БНТ 2. Да се увеличават 
желаещите да се включат към клуба. Освен изявите на сцена да не се 
пропуска нито един от календарните празници. 

 
ІІІ. ПРОЕКТИ 
        През 2015г. читалището ще продължи да работи по надграждането и 
развитието на проект Създаване на ателие за изработка на национални 
костюми, като модел на социално предприятие./схема/Социално 
предприемачество – популяризиране и подкрепа на социални 
предприятия.  В ателието да се  увеличи изработването на  национални носии 
за различни училища, читалища и др. 
 
ІV. ЧОВЕШКИ И ФИНАНСОВИ РЕСУРСИ 

• През 2015г. постоянния оперативен екип  от 7души от които, 2бр. Щатни, 
2бр. Хонорувани и 3бр. На обществени начала. 

Секретар – библиотекар Рада Каталуева 
Гл. худ. Ръководител – хореограф – Росен Атанасов 
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Хореограф – репетитор Петър Илиев 
Ръководители – корепетитори - Пламен Сорчелиев, Тодор Скорчелиев 
Организатори - Живка Радева, Бранимир Николов 

 
V. ПАРТНЬОРИ 

• Община Силистра 
• Община Кайнарджа 
• Община Главиница 
• НЧ Отец Паисий 1942 – Кайнарджа 
• ОЗД“Нарцис“ 
• ЦДГ“Роза“ 
• ЦДГ“Ян Бибиян 
• ЦДГ“Иглика“ 
• ЦДГ“Добруджа“ 
• Езикова гимназия „П.Яворов“ 
• Основно училище за изучаване на чужди езици „Иван Вазов“ 
• Професионална гимназия по механотехника „В.Комаров“ 

  
VІ. ФИНАНСОВ ПЛАН 
 

НЕОБХОДИМИ СРЕДСТВА ЗА ДЕЙНОСТТА ПРЕЗ 2015г. 
 

НЧ „Св. св.Кирил и Методий 1966 Силистра” 
 
№ ВИД  РАЗХОД                                                                  СУМА В ЛВ. 
1 ФРЗ 14 640 

2 ОСИГУРОВКИ 2 550 
3 ХОНОРАРИ 1 205 
4 С Б К О   
5 МЕРОПРИЯТИЯ /ДЕЙНОСТ/ 18 000 
6 РЕМОНТ 16 000 
7 ТЕЛЕФОН 1 035 
8 ДЪРВА ,ВЪГЛИЩА  
9 ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ТОК 4 500 
10 ВОДА  260 
11 МАТЕРИАЛИ ЗА ИЗРАБОТКА НА  

КОСТЮМИ 
2 000 

12 КОМАНДИРОВКИ 430 
13 ТАКСИ И ДАНЪЦИ 6 259 
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14 МАТЕРИАЛИ  350 
15 ЛИТЕРАТУРА  1000 
17 ДРУГИ 1090 
 ВСИЧКО НЕОХОДИМИ СРЕДСТВА 69 319 
 
                                                           ИЗГОТВИЛ: /Р.Атанасов/ 
 

НАРОДНО  ЧИТАЛИЩЕ 

„ДРЪСТЪР – 2012” - СИЛИСТРА 
Народно читалище „Дръстър 2012” е създадено на 28.12. 2012 г. по 

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: 

- Елмира Николова – Председател; 
- Димитър Джамбазов – хореограф, педагог; 
- Боряна Кьосева –хореограф, педагог; 
- Петранка Стоянова – икономист; 
- Ясенна Пецова  - педагог; 
- Димитър Русев – музикант; 
- Тихомир Титев – инженер 
Проверителна комисия – Петранка Минчева – икономист, Светлана 

Силянова - икономист и Веска Енчева – икономист. 
През настоящата 2015 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. 
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- Опазване, възстановяване, развитие и популяризиране на обичаите и 
традициите на българския народ 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. 

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“  
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- школа 
- концертна дейност 

                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, 
и твой един син, Българийо, 
виси на него със страшна сила.“ 
142 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. 

м. февруари 

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, м. април, 
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който да не е красив, но балетът е съчетание между сюжет, 
музика и феерия от танцуващи балерини – коцерт на  « 
Балетна формация », по случай Международния ден на 
балета. 

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 самодейците.  

м. април -май, 
място: зала в 
общината 
 

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 
детето.  

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 – екопоход на читалищни деятели. 
Засаждане на дръвчета, почистване на тревните площи в 
Дунавския парк. 
Цел: Изграждане на здравна, екологична култура и 
възпитаие 

м.октомври 

16.  Провеждане на общо отчетно събрание за дейността през 
2014 г. 

м.декември 
място: 
зрителна зала 
– Младежки 
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дом 
17. Рождество Христово,също Коледа, Божик или Божич е 

един от най-големите църковни празници в християнския 
свят. На него християните честват рождението на Сина 
Божий  Исус Христос. Според  Евангелието от Лука  това 
станало в град  Витлеем,  провинция Юдея. 
 
„ Роди се днес във Витлеем 
и от Давидов род 
дете, което ще зовем  
Спасител и Господ! „ 
 
„ И мир по всичката земя 
в тоз ден на Рождество! „ 
 
 „Стани нине, господине, че ти идем добри гости…” – 
пресъздаване на народния обичай Коледуване. 

м.декември 

           
Проектопланът за работата на  читалище „ Дръстър 2012 ” - Силистра 

през 2015 година е приет на заседание на читалищното настоятелство и 
проверителната комисия , проведено на 27.10.2014 година .                                                            

                                                
Планът остава отворен за допълнение през цялата година. 

Председател: Елмира Николова 

 
ГОДИШНА ПРОГРАМА 

ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ 

ПРЕЗ 2015 ГОДИНА 

НА НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ПРОБУДА-1940” 

С. КАЛИПЕТРОВО, ОБЩИНА СИЛИСТРА 
 І. ВЪВЕДЕНИЕ 

Читалищата са първите културни институти в България, създадени още 
преди Освобождението. Те са изконни носители на българския дух и култура 
през вековете. Народните читалища носят в себе си нематериалното културно 
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наследство, традиции, образование, възпитание и благотворителност, които са в 
основата на тяхната дейност в полза на обществото.  Тяхната задача е да 
откликват на нуждите на местното население (като приоритетно да работят с и 
за подрастващото поколение), да участват активно в обществения живот и да 
бъдат притегателни културно-образователни и информационни центрове. 
Читалището е място  за комуникация, знания и културна дейност, която ще 
подпомогне за формирането на активна читалищна мрежа, която ще съдейства 
за приобщаването на населението от различните възрасти и превръщането му в 
привлекателно място за хората. 

Тук човек се стреми да реализира своите интереси на принципа на 
сдружаване на хора с еднакви интереси и мислене без оглед на  пол, социална и 
етническа принадлежност. 

Годишната програма за развитие на читалищната дейност е разработена 
на основание чл.26а, ал.1 от Закона за народните читалища. Тази програма 
обобщава най-важните моменти в работата на читалище „Пробуда-1940” 
с.Калипетрово,приоритети, цели и задачи, които ще спомогнат за укрепването, 
модернизирането и развитието му, в общодостъпно място за местната общност. 
Програмата определя насоките за развитие на читалищната дейност през 2015 г.  

 Проявите, които осъществява читалището, не са затворени само за 
неговите членове и самодейците, а за хората от различни възрасти и социално 
положение. Те все повече ще променят своя облик с модернизирането си за 
укрепването на читалищната дейност. Така ще допълнят своите услуги и 
разнообразят дейността си с нови инициативи.   

ІІ. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 

През 2015 година дейността на читалище „Пробуда-1940” с.Калипетрово ще 
продължи в следните насоки: 

1. Основни задачи: 
- опазване културно-историческото наследство и националните 

традиции; 
- развиване и подпомагане на любителското художествено творчество; 
- развиване и обогатяване културния живот и социалната дейност в 

населеното място; 
- разработване и реализиране инициативи и проекти за дейността и 

развитието на читалището; 
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- поддържане активно партньорство с общинската администрация на 
гр.Силистра и културните институции; 

- развиване и поддържане активни партньорства между читалищата на 
територията на град Силистра,областта и страната; 

- осигуряване достъп до информация; 
- сътрудничество и партньорство с други читалища и организации; 

 
2. Библиотечна дейност: 

- превръщане и утвърждаване на библиотеката в информационно – 
образователен център за хората от различните възрасти; 

- провеждане на срещи и литературни четения; 
- представяне нови книги на местни автори; 
- осъществяване на изложби ,свързани с бележити дати на личности и 

събития от местен,регионален и национален характер; 
- Събиране и разпространяване на знания за родния край; 

- - попълване и обогатяване на библиотечните фондове с нови и 
интересни заглавия от различно области на знанието; 

- - участие в проекти на Министерството на културата  за попълване на 
книжния фонд по програма „Българските библиотеки, съвременни 
центрове за четене и информираност“ и др. сходни програми. 
Подпомагане на читалището в правилното разработване на проекти-
консултации, подкрепа и предоставяне на компютри в 
информационно-образователния център  за попълване на проектна 
документация от РЕКИЦ-Силистра; 

- да се участва с разработване на проект по  Програма „Глобални 
библиотеки”; С разработването на проекти и включването в различни 
програми се търсят възможности за набавяне на нови книги за 
попълване на библиотечните колекции, закупуване на компютри за 
създаване на информационен център; 

 
3. Културно-масова дейност: 

- развиване и подпомагане на любителското художествено творчество и 
стимулиране на млади таланти; 

- организиране на школи, клубове, празненства, чествания, концерти и 
други дейности, насочени към местната общност. Подпомагане на 
местните инициативи; 
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- разкриване на нови форми за откриване и изява на творческите 
заложби у децата и възрастните; 

 
4. Подобряване на финансовото състояние на читалището чрез: 

- извършване на допълнителни дейности подпомагащи изпълнението на 
основните функции на читалището-разработване на проекти и 
програми; 

- членски внос; 
- дарителски акции 
- спонсорство; 
- наем от земеделски земи; 
- чрез партньорствата между читалището, културните и образователни 

институции, местните власти , неправителствени организации, бизнеса 
по места, за стимулиране на читалищните дейности; 

-   Включването и реализацията на услуги в социалната сфера и 
изграждане на информационни мрежи ще спомогнат за навлизането на 
инициативата „Учене през целия живот”, която да изпълни със 
съдържание новата мисия на читалището; 

- Проекти-допълваща субсидия от Министерство на културата; 
 

5. Обучение и квалификация: 
- Участие на щатния секретар в семинари, обучения, свързани с 

квалификацията му по основните читалищни дейности и работа по 
проекти; 

 
ІІІ. КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР ЗА 2015 ГОДИНА 

 БИБЛИОТЕЧНА ДЕЙНОСТ 
1-6-.04 Седмица на книгата-посещение на библиотеката от 

учениците от І ви клас на ОУ”Св.св.Кирил и Методий” 
с.Калипетрово 

април Включване на читателите от с.Калипетрово в Маратона 
на четенето. 

11.05. Ден на библиотекаря-представяне книгата на Милка 
Трендафилова „Едно пътуване към родното” 

01.-07.07. „Библиотекар за един ден”-Дни на отворените врати  
целогодишно Обогатяване на библиотечния фонд 

целогодишно 
Проучване,  издирване и съхраняване на културно-
историческото наследство на родния край. 
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 ТЕМАТИЧНИ КУЛТУРНИ ИЗЯВИ 
 

06.01. „Йордановден”-литургия в Храм „Св.Мчк.Димитрий” 
с.Калипетрово 

07.01. „Ивановден”-отбелязване празника в читалището  
14.01. Ден на родилната помощ или „Бабин ден”-песни,хора в 

читалището,поздрав от Фолклорна група „Димитровче” 
в  четири пенсионерски клуба 

02.02. „Петльовден”-мъжки аналог на „Бабин ден”-песни,хора 
10.02. Ден на пчеларя-базар,беседа от специалист,дегустация 
27.02. „Бяло и червено”-забавно ателие за изработване на 

мартенички, по случай „Баба Марта” 
08.03. „Жената-вечната и святата”-поздрав към жените-

самодейки 
25.03. Народен празник „Благовещение”-литургия в Храма и 

засаждане на цветя пред читалището 
7-11.4. Седмица на гората и екологията-почистване около  

читалището от 
 самодейците  

10.04. Великденска изложба-боядисване на яйца,месене на 
козунаци 

  11-12.04. Участие в Тържествена Великденска литургия, по 
случай Великден в Храм „Св.Мчк Димитрий” 

24.06. „Аз познавам билките”-беседа в читалището,по случай 
народния празник„Еньовден”  

17.09. „Вяра,Надежда,Любов”-дамско парти 
19-26.10. Седмица на селото.Есенна изложба 

„Изобилие”.Конкурс за плетива.Храмов празник 
Св.вмчк.Димитрий.Тържествен водосвет. Празничен 
концерт. 

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

06.12. ”Св.Николай Чудотворец-Никулден”-поздравяване на 
именниците в читалището . 

 УЧАСТИЯ  В ОБЩИНСКИ МЕРОПРИЯТИЯ 
27.03. Ден на театъра-посещение на постановка в ДТ”С. 

Доброплодни”-Силистра 
14.09. Участие в празниците,по случай Деня на Силистра-14 

септември-Кръстовден. 
  
14.09. Преглед на Старата градска песен в гр.Силистра с 

участието на ГСГП”Камбанен звън”  
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01.10. Участие на ФГ”Димитровче” в концерт,по случай Деня 
на музиката,организиран от Община Силистра 

    декември Преглед на Коледарските групи,организиран от Община 
Силистра 

 ОРГАНИЗИРАНЕ НА ОБЩИНСКИ 
МЕРОПРИЯТИЯ 

04. 04. „Лазаровден”-провеждане на 15-ти Събор на Лазарските 
групи,съвместно с Църковното настоятелство при Храм 
„Св.Мчк Димитрий”с.Калипетрово 

 ОРГАНИЗИРАНЕ НА НАЦИОНАЛНИ 
МЕРОПРИЯТИЯ 

28.03. Дванадесети Национален фестивал на Кукерите-
„Калипетрово-2015” 

 ХУДОЖЕСТВЕНА САМОДЕЙНОСТ 
01.03. Ден на самодееца-„Караоке”-конкурс за най-добре 

изпята песен от самодейците,почерпка в читалището 
01.05. Международен ден на труда-екскурзия до Резервата 

Сребърна 
 18.05. Символично изпращане на абитуриентките-самодейки 

Мая и Симона –грамота и поздравление от 
настоятелството на читалището,музикален поздрав 

01.07. Пресъздаване на обичая „Жътва” от самодейците като 
поздрав пред Земеделските кооперации в 
с.Калипетрово,по случай началото на жътвата. 

01.09. „Караоке”-тържество по повод откриването на новия 
творчески сезон на читалището . 

20-25.12. „Памет Българска”-„Игнажден”,”Бъдни вечер”,”Коледа” 
– литургия в Храм”Св.Мчк.Димитрий”.Народен обичай 
„Коледуване”,възстановка на народния обичай „Бъдни 
вечер” от коледарите при читалището. 

28.12. Новогодишно тържество на самодейците при 
читалището в Механа „Добруджанска 
къща”с.Калипетрово. 

 КУЛТУРНИ И ОБРАЗОВАТЕЛНИ 
МЕРОПРИЯТИЯ 

19.02. „Апостолът в българските сърца”-тематични 
кътове,изложба съвместно с учениците от 
ОУ”Св.Св.Кирил и Методий”с.Калипетрово 

11.05. „Св.Св.Кирил и Методий”-165 години от създаването на 
Основно училище „Св.Св.Кирил и 
Методий”с.Калипетрово-тържествено отбелязване на 
празника,с участието и на самодейците от читалището. 
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 18.05. Международен ден на музеите-„Нощ в музея”-в 
Исторически музей гр.Силистра с участието на 
самодейците от фолклорна група”Димитровче”. 

02.06. Ден на Ботев и на падналите за свободата на 
България.Поднасяне цветя и венец пред паметната 
плоча на читалището. 

 
 

Ден на независимостта на България.Беседа в 
Историческия музей гр.Силистра. 

01.11. Ден на народните будители.Отбелязване празника 
съвместно с учениците от ОУ”Св.Св.Кирил и Методий” 
с.Калипетрово. 

Целогодишно Школа за народни танци-любителски състав. 
 РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННА ДЕЙНОСТ 
22.02. „Сирни заговезни”-традиционно обхождане на домовете 

в селото от Кукерската дружина към читалището,за 
здраве и берекет! 

01.04. „Светът е оцелял,защото се е смял”-хумористични 
песни и разкази,сценки,по случай Деня на хумора и 
шегата,съвместно с клубовете на селото. 

  
  Популяризиране на всички значими мероприятия 

проведени от народното читалище. 
 Читалищен профил в соц. Мрежи Facebook. 

 
 

Публикации в местни и национални медии за 
любителските художествени формации. 

 
 

Издаване на рекламни дипляни за любителските 
Формации. 

 ПАРТНЬОРСТВА И ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА 
ДЕЙНОСТТА 

14.02. Празник на виното: „Вино да се лее,песни да се пеят”-
конкурс за вино,подрязване на лози,и песни за виното 
съвместно с клубовете на селото. 
 

03.03. „За България-с любов”-Национален празник на 
България-рецитал на самодейците,песни,изпълнени от 
ГСГП”Камбанен звън”,Поднасяне на цветя и венци на 
плочата пред читалището, на  загиналите опълченци от 
с.Калипетрово. 

04.03. Подаряване на изработените мартенички на децата от 
ЦДГ”Здравец”,учениците от І-ви клас на 
ОУ”Св.Св.Кирил и Методий”с.Калипетрово. 

mailto:mayor@silistra.bg


ОБЩИНА СИЛИСТРА 
 

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

22.03. В навечерието на „Първа пролет”-концерт в 
читалището,съвместно с децата от 
ЦДГ”Здравец”,учениците от ОУ”Св.Св.Кирил и 
Методий”,клубовете,  под надслов: „Мост между 
поколенията”. 

24.05 Ден на славянската писменост и култура.Тържествен 
концерт, съвместно с ОУ”Св.С в.Кирил и Методий” 
с.Калипетрово. 

31.05. Народен празник „Свети Дух”-събор на 
селото,съвместно с Кметство с. Калипетрово – 
празничен концерт в читалището,мегданско хоро 

01.06. Международен ден на детето-конкурс ”Моят домашен 
любимец”-киноложка изложба,представена от децата на 
селото,в партньорство с ОУ”Св.Св.Кирил и Методий” 
с.Калипетрово.На площадката до Кметството. 

целогодишно Сътрудничество и партньорства с други читалища и 
организации. 

 РАЗРАБОТВАНЕ И РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПРОЕКТИ 
целогодишно Разработване на проекти по Програма „Глобални 

библиотеки”. 
целогодишно Разработване на проекти по Програма „Учене през 

целия живот”. 
целогодишно Участие в проекти на Министерството на културата  за 

попълване на книжния фонд по програма „Българските 
библиотеки, съвременни центрове за четене и 
информираност“. 

целогодишно Участия в обучения по направления по Програма 
„Глобални библиотеки-България”. 

целогодишно Участия в обучения и срещи, организирани от външни 
организации. 

целогодишно Повишаване квалификацията на служителите  в 
читалищата. 

 ПОДДРЪЖКА,РЕМОНТИ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА 
МАТЕРИАЛНО-ТЕХНИЧЕСКАТА БАЗА 

целогодишно При възможност за кандидатстване по проекти-
ремонтни дейности-смяна на дограмата,ремонт на 
покрив,ремонт и отопление на концертната зала,    
ремонт на тоалетната-поставяне на фаянс и врати.  

 ОТВОРЕН ПЛАН-ЦЕЛОГОДИШНИ УЧАСТИЯ 
 Участия на самодейците от Ансамбъл””Шиковци” в 

конкурси,прегледи,фестивали. 
 Участия на самодейците от Фолклорна група 
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„Димитровче” в конкурси,прегледи,фестивали. 
 Участия на ГСГП”Камбанен звън” в конкурси,прегледи, 

фестивали. 
 Участия на Кукерска дружина в конкурси,прегледи, 

фестивали. 
 

ІV. ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ЧАСТ 

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

Изпълнението на тази програма  ще има съществен принос за постигане 
на интегриран подход за развитие на образованието и културата и 
превръщането на народното читалище не само в духовен, но и като съвременен 
информационен център с привлекателно място за хората. Така,  програмата ще 
разкрие традициите на миналото, предизвикателствата на настоящето и 
надеждата за по-добро бъдеще. 

Годишната програма на Народно читалище „Пробуда-1940” 
с.Калипетрово,Община Силистра е приета на редовно заседание на 
настоятелството с Протокол № 151/21.10.2014 г. 

Технически секретар: /Даринка Петкова/     Председател: /Курти Иванов/ 
05. 11. 2014 г., с. Калипетрово, община Силистра                                                                                  
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ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ  НА 
ЧИТАЛИЩНА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2015 Г.НА 

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ ”ДОЧО МИХАЙЛОВ-
1906”, с. БАБУК, общ.СИЛИСТРА 

 
ВЪВЕДЕНИЕ 
Годишната програма за развитие на читалищната дейност на Народно 

Читалище“Дочо Михайлов-1906“-с.Бабук,общ.Силистра за 2015 година се 
създава в изпълнение на чл. 26а, ал. 2 от Закона за народните читалища. 

Изготвянето на Годишната програма за развитие на читалищната дейност за 
2015 г. цели обединяване на усилията за по нататъшно развитие и 
утвърждаване на читалището като важна обществена институция, реализираща 
културната идентичност на селото,региона и България в процесите на 
всеобхватна глобализация. 

Програмата ще подпомогне годишното планиране и финансиране на 
читалищните дейности. 

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

През своята 107-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. 

 
Раздел І.  
СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ И ДОКУМЕНТИ, ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ 
СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ: 
Утвърждаване на читалището в с.Бабук,общ.Силистра като жизнено и 

функционално културно-просветно средище с активни културни, 
информационни, социални и граждански функции. 

СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ: 
1. Общински план за развитие на Община Силистра (2014 – 2020 г.) 
Приоритет 1.4.6: Развитие на човешките ресурси и подобряване качеството 

на живот 
Цел: Развитие на културата, спорта и младежките дейности 
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Мярка 1: Съхраняване на културната идентичност 
2. Общи цели на Общинската администрация – Силистра за 2014 – 2020 

година. 
Цел: развитие на образованието и културата. 
ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ 
1. Осигуряване на устойчива подкрепа за читалището от Община 

Силистра за реализиране на основните му дейности и развитието на 
съвременни форми на работа, съобразени с културните параметри на 
общината и придаващи съвременна визия на читалищната дейност. 

Приоритет 1: Стимулиране на читалищните дейности за съхраняване и 
популяризиране на българските културни традиции и наследство. 
2. Разширяване обхвата на дейността на читалището в обществено 

значими сфери, като социалната и информационно-консултантската, 
както и в приоритетни области за обществено-икономическото развитие 
на региона. 

Приоритет 1: Формиране на читалището като място за общуване и 
контакти, успешни социални практики и дарителски акции, повишаване ролята 
на читалищата за социалната и културна интеграция на различни социални 
общности, включително такива в риск, неравностойно положение, етнически 
общности и др. 

Приоритет 2: Участие в местното самоуправление и процесите на развитие 
на гражданското общество, участие в разработването на местни стратегии и 
превръщане на читалището във фактор на обществения диалог и обществените 
форуми. 

Приоритет 3: Изграждане на информационни центрове, провеждане на 
обучителни програми и програми за социална рехабилитация, културотерапия и 
превенция. 

Приоритет 4: Развитие на културния туризъм и съпътстващите го услуги и 
атракции. 

3. Насърчаване на трансграничното сътрудничество. 
Приоритет 1: Установяване на трайни и ползотворни международни 

контакти и участие на читалището в културни мрежи. 
Приоритет 2: Участие в интеграционните процеси и засилване на 

междукултурният диалог. 
4. Развитие и поддържане на читалищната инфраструктура. 

     5. Национална стратегия за учене през целия живот 2014-2020 г. 
ОБЛАСТ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ: 

Развитие на възможности за неформално и самостоятелно учене за 
личностно и професионално израстване. 

Нови възможности за добро качество на живот след приключване на 
трудовата кариера. 

Изграждането на мрежи за учене през целия живот на местно ниво, 
включващи държавни и местни власти и структури, фирми и предприятия, 
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доставчици на образование и обучение, културни институции,предоставящи 
неформално обучение, неправителствени и доброволчески организации и други 
с цел споделяне на ресурси (не само финансови) и гарантиране на 
прозрачност,ефективност и ефикасност на проекти за учене на 
възрастни,осъществявани. 

С публично съфинансиране при спазване на принципа на партньорство. 
Раздел ІІ.  
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 

През 2015 г. развитието на читалищната дейност  ще продължи в основните 
насоки:  

Основни задачи: 
1. Да опазва културно-историческото наследство и националните 

традиции; 
2. Да спомага изграждането на ценностна система у децата и младежите; 
3. Да поддържа и обогатява материалната си база; 
4. Да разработва и реализира инициативи/ проекти за общностно/ местно 

развитие и финансиране на читалищната дейност; 
5. Да работи за осигуряване на по-добра, по-съвременна и по-

висококачествена образователна, културна, социална и 
информационна среда на населението; 

6. Да разшири съдържателния и социалния обхват на читалищната 
дейност за привличане на по-широк кръг население; 

7. Да развива ползотворното сътрудничество между читалищата на 
територията на община Силистра, региона и страната; 

8. Да поддържа активно партньорство с общинската администрация и 
НПО, както и с културните институции и бизнеса за взаимна полза. 

Библиотечна дейност: 
1. Обновяване на библиотечния фонд в зависимост от читателските 

интереси; 
2. Подобряване дейността на библиотеката, съобразена с интересите и 

нуждите на населението, чрез различни форми на културно – масовата  
работа; 

3. Осъществяване на изложби свързани с бележити дати на личности и 
събития от местен, регионален и национален характер; 

4. Провеждане на срещи и литературни четения на новоиздадена 
литература и млади автори. 

Културно – масова дейност: 
1. Осъществяване на културният календар за читалищните прояви; 
2. Повишаване на художественото и жанрово разнообразие на 

културните мероприятия; 
3. Участие в културните мероприятия на общината; 
4. Честване на официалните и традиционни празници, сборове  и 

годишнини; 
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5. Провеждане на мероприятия, свързани със съхраняването, развитието 
и популяризирането на местни традиции и обичаи. 

Любителско художествено творчество: 
1. Повишаване на художествено – творческите постижения на 

любителските състави и индивидуални изпълнители  чрез привличане 
на специалисти – ръководители; 

2. Активно участие на любителските състави и индивидуални 
изпълнители в културно – масови  събития на селото и общината. 

Подобряване финансовото състояние на читалището чрез: 
1. 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; 

2. Увеличаване броя на членовете на читалището; 
3. Членски внос; 
4. Проекти и програми; 
5. Дарения и спонсорства; 
6. 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 2015 г. читалището ще работи в следните насоки: 
1.  През 2015 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.  
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". 

К У Л Т У Р Е Н  К А Л Е Н Д А Р  ЗА  2015г. 
НА НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ ”ДОЧО МИХАЙЛОВ - 1906”, 

с. БАБУК, общ.СИЛИСТРА 
 
І. 07.01.2015г. - ”Звън на хлопатари”-пресъздаване на народният обичай 
Ивановден.          
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Отговорник: Организатор КМД 
ІІ. 21.01.2015г. - „Женско царство”-пресъздаване на народният обичай  
Бабинден 

Отговорник: Председателят на Клуб                                                            
на пенсионера   

ІІІ. 10.02.2015г. - „Възкресението на един народ”-честване на 136г. от 
освобождението на гр.Силистра от турско робство. 
                                                      Отговорник: Секретар-библиотекар 
ІV. 14.02.2015г. - „Вино и любов”-пресъздаване на народният обичай  Трифон 
Зарезан  и общоселко тържество посветено на виното и любовта.          
                                Отговорник: Организатор КМД 
V. 19.02.2015г. - „ Ако спечеля, печеля за цял народ - ако загубя, губя само 
мене си.” - литературно-музикална програма посветена на 141год. от 
обесването на Васил Левски    

                                  Отговорник: Секретар-библиотекар 
VІ. 28.02.2015г. - Отчетно  събрание на Народно Читалище „Дочо Михайлов-
1906” - с.Бабук, общ.Силистра 
                                                              Отговорник: Председателят 

VІІ.01.03.2015г. - „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 
VІІІ. 01.03.2015г. - „Българската мартеница-синвол на здраве и сила”  

Отговорник: Секретар-библиотекар 
ІХ. 03.03.2015г. - „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 
Х. 08.03.2015г.-„Жената- извор на вдъхновение и красота”- празник на жените 
от селото. 
                                                                Отговорник: Секретар-библиотекар 
 
ХІ. 21.03.2015г. - „Пролет моя, моя бяла пролет” - тържество с децата от 
ЦДГ”Здравец” 
                                    Отговорник: Организатор КМД 
ХІІ. 01.04.2015г. - „Светът е оцелял, защото се е смял”-вечер на хумора 
                                                               Отговорник : Секретар-библиотекар 
ХІІІ. 02.04.04.-10.04.2015г. - Дни на детската книга и изкуствата за  деца -
„Приказен свят” - любими приказки; Срещи с творци и изложби.                      
                                                             
                                                               Отговорник: Организатор КМД 
ХІV. 08.04.2015г. - „Слънцето е едно за всички” - празничен концерт  
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посветен на международният ден на ромите 
                                                               Отговорник: Организатор КМД 
ХV.  12.04.2015г. - „Момински песни и закачки”-пресъздаване на  
народният обичай Лазаруване. 
                                                               Отговорник: Секретар-библиотекар 
ХVІ. 13 .04.2015г. - „Цветница-красота и вдъхновение” - Изложба на  
стайни цветя и аранжировка-конкурс: „ Цветята в моя дом” 
                                                              Отговорник: Организатор КМД 

ХVІІ. 20.04.2015г. - ”Великден-традиции и новаторство” 
                             - „Да нашарим яйцата” - конкурс за най-шарено и най- 
здраво яйце.                                                                              
                            - „Сръчните ръце на българката” - изложба на обредни 
козунаци. 
                                                      Отговорник: Организатор КМД 
ХVІІІ. 17-30.04.2015г. - „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 
ХІХ. 06.05.2015г. - „Люлка се люля девойко...” - общоселско площадно  
тържество. 

Отговорник: Организатор КМД 
ХХ. 24.05.2015г.    - ”Върви народе възродени”-празничен концерт по  
по случай деня на българската просвета и култура. 

                              - „Ден на моето родно село” 
                                   Отговорник: Организатор КМД 

ХХІ. 01.06.2015г. - ”Децата –най-голямото богатство” - празник на детето. 
                                                           Отговорник: Секретар-библиотекар 
ХХІІІ. 02.06.2015г.- „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.-14.09.2015г.  

- ”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. 
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- „Това го можем всички”-детски концерт за Закриване на лятната работа 
с децата.  

Отговорник: Секретар-библиотекар 
                                                                                  и Организатор КМД 
ХХV. 07- 08.2015г. - Участие на съставите на Читалището на фестивали                                            
в страната и чужбина. 

Отговорник: Секретар-библиотекар 
                                              и Организатор КМД 
ХХVІ. 26.08.2015г. - „На Апостола от Бабук”- 89год. от гибелта на 
Добруджанския революционер - Дочо Михайлов. 

Отговорник: Организатор КМД 
ХХVІІ. 06.09.2015г. - „Съединението прави силата, силата   
прави независимостта”. Среща-разговор за историческите събития в 
българската  история с децата от селото. 
                                                            Отговорник: Секретар-библиотекар 
ХХVІІІ. 11.10.2015г. - VІ-ти Фолклорен събор”Земята и хората”- Бабук 2015: 

- ”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. 21.10.2015г. - „Да опазим,съхраним и предадем”-Откриване на  
творческият сезон. 

Отговорник: Организатор КМДХХХ. 
01.11.2015г. - „Памет българска” - Утро посветено на народните  
будители. 
                                                  Отговорник: Секретар-библиотекар 
ХХХІ. 21.11.2015г. - „Семейството- извор на радост и щастие” 
                                  - Среща на семейства от различни поколения 
                                                  Отговорник: Организатор КМД 
 
ХХХІІ. 07.12.2015г. - “Зимни вечери в с.Бабук” - седянка. Изработване на  
коледарски венци и ястия характерни за Коледа. 

Отговорник: Секретар-библиотекар 
ХХХІІІ. 12.12.2015г. - Участие на Коледарската група в Коледния  фестивал  в  
гр.Силистра. 

Отговорник: Организатор КМД 
ХХХІV. 25.12.2015г. - „Стани нине,господине,че ти идем добри гости...” -          
Пресъздаване на народният обичай Коледуване. Празничен концерт на 
площада.    

                                           Отговорник: Секретар-библиотекар 
ХХХV.  31.12.2013г. - „Тиха нощ,свята нощ!” - Новогодишна наздравица в 
центъра на селото. 
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Отговорник: Организатор КМД 
 

Годишната програма на Народно Читалище”Дочо Михайлов-1906”-
с.Бабук,общ.Силистра за 2014г. е приета от Читалищното Настоятелство  на 
редовно заседание на настоятелството на 24.10.2014г. с протоколно 
решение№9/24.10.2014г., т.1. 
 
Председател:  /Цонка Стоянова/                               Секретар: /Елена Радева/ 
 
 

План за работата на НЧ „Просвета”-1907г. 
с.Проф.Иширково за 2015г. 

 
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 
 Школа за народни танци – възрастни  
                      Група за народни песни 

Временни:    Лазарска група 
                      Кукерски състав 
                      Коледарска група 

Библиотечна дейност: 
                       Кръжок :Млад рецитатор 
                       Ателие - работилница 

м. Януари 
135 години от рождението на Пейо Крачолов Яворов, български поет и 
драматург( 1879-1914) Вечер посветена на любовната лирика на Яворов. 
 
21.01.2015г. Бабин ден-Ден на родилната помощ – общоселски празник 
(орг. НЧ) 

м. Февруари 
Седмица посветена на Васил Левски от 9 до 12 .02.2015г.  

- Викторина за Левски 
- Конкурс за изработване на презентация за живота на В. Левски с 

читатели от 7 до 10 клас. 
- Изложба с материали за Левски. 

(отг. Библиотекар) 
22.02.2015г. „Сирни заговезни”, Кукеровден-общоселски празник -16.30 ч.- 
Кукерско хоро- площад с. Проф. Иширково 
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26.02.2015г.- Ателие за направа на мартеници заедно с групата за етноси  от ОУ 
(отг. Библиотекар) 

м. Март 
1.03.2015г.-Ден на мартеницата и самодееца. 
- Откриване на изложба от ателието за мартеници 
1.03.2015г. - Ден на самодееца - Програма в дом за стари хора в кв. Деленки. 
1.03.2015г. – Баба Марта на гости в ЦДГ „Детелина”с. Проф. Иширково 
3.03.2015г. - 137г. от Освобождението на България- Празнична програма  пред 
паметника на Христо Ботев на площада в с. Проф. Иширково. 
(отг. Председател и Библиотекар) 
5.03.2015 г. -  Изложба в пенсионерски Клуб №2 на Фолклорни костюми от     с. 
Проф. Иширково. 
21.03.2015г. - Първа пролет и Ден на земята-Ателие за направа от битови 
отпадъци . (отг. Библиотекар и ОУ) 

м. Април 
1.04. 2015 г. –„Ден на хумора и шегата”- Беседа с читатели на тема: „Какво е 
благородна лъжа и има ли място в битието ни”  
(отг. Библиотекар) 
2.04. 2015г. Международен на детската книга- „В приказния свят на детските 
книги”-с участието на ЦДГ „Детелина” и ОУ първи клас (отг. Библиотекар) 
4.04.2015г. – Лазаровден - Лазаруване – празник 
9.04.2015г. – Великденска работилница „Писано яйце”с деца от с. Проф. 
Иширково. 
12.04.2015г. - Великденско празнично хоро - площад  
17.04.2015г. - 147г. от рождението на патрона на селото Анастас Иширков-
Литературна програма и поднасяне на венци пред паметника на Проф. Анастас 
Иширков. (отг. Председател и Библиотекар) 
23.04.2015г. - 450г. от рождението на Уилям Шекспир,английски  драматург и 
поет / 1564-1616г./-Беседа на тема с читатели от 10 до 12 клас  „Ромео и 
Жулиета в нашето съвремие” (отг. Библиотекар) 

м.  Май 
5.05.2015. Гергьов ден – празничен концерт с участието на колективите от НЧ 
(отг. НЧ ) 
м. Май 2015г. - Участие на читалищните колективи в традиционен фестивал 
град Силистра. 
24.05.2015г. - Ден на Славянската писменост и култура- празничен концерт с 
участие на НЧ,ОУ и ЦДГ. 

м. Юни 
1.06.2015г. –Международен ден на детето 
- Рисунка на асфалт,детско ревю  с приказни герой. (отг. ОУ, ЦДГ и НЧ) 
2.06. 2015г. – Ден на Ботев и загиналите за свободата на България. 
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- Тържествен митинг-заря пред паметника на Христо Ботев (отг. Председател и 
Библиотекар) 
 
м.юни – Участие на ФТС в Международен фестивал „Фолклор без 
граници”Добрич - Албена 2015г. 
25.06.2015г. - 105 г. от рождението на Димитър Димов ,български писател и 
драматург. /1909-1966г/ - прожектиране на филма „Тютюн” 

м. Юли 
Пресъздаване на обичая „Жътва”от ФТС в двете ЗК. 
20.07.2015г.- Общоселски храмов празник „Илинден” 

м. Август 
-Работа с деца през лятната ваканция- Мероприятия по избор в 
информационния център към библиотеката. 
- Участие на ФТС в национален събор „Копривщица 2015” 

м. Септември 
6.09.2015- 130г. от Съединението на България. 
-Изложба с материали ,беседи  и празничен концерт. (отг. Библиотекар) 
Месец септември VIII събор”Иширково пее и танцува” 
м.септември - 50 години от построяване на паметника на съветските летци 
(Събора и годишнината ще бъдат отбелязани на една дата като празник, датата 
на мероприятието ще бъде уточнена допълнително) 
22.09.2015г. - 107 г. от Независимостта на България –празник 
м. септември – 180години от рождението на Любен Каравелов,български 
писател /1834-1879/.Обсъждане на книгата „Маминото детенце”-прилика и 
разлика с героите в книгата. (отг. Библиотекар) 

м. Октомври 
26 - 31 .10.2015г. – Седмица посветена на празника на селото. 

- Изложба – „Даровете на Иширковската  земя”-с участието на ПК №1 и 
№2 

- 29-30.10.2015г.-изложба на книги по-повод” Деня на народните 
будители” 
(отг. Библиотекар) 

м. октомври – 180години от рождението на Любен Каравелов,български 
писател /1834-1879/.Обсъждане на книгата „Маминото детенце”-прилика и 
разлика с героите в книгата. (отг. Библиотекар) 

м. Ноември 
1.11.2015г. – Празнично сборенско хоро. 
1.11.2015г. – Ден на народните будители –поднасяне на венци пред паметника 
на Проф. Анастас Иширков и паметника на Христо Ботев. 
25.11.2015г. Патронен празник на ОУ Св. Кл. Охридски- празничен концерт.  

м. Декември 
17-23.12.2015г. - Изработка от ателието на коледарски и сурвакарски атрибути. 
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- Участие на коледарска група в коледарско надпяване в град Силистра. 
24.12. 2015г. - „Ой коладе,мой коладе”- празник .Коледуване на читалищни 
групи в  с. Проф. Иширково. 

През 2015 година НЧ „Просвета”-1907 ще продължи да работи по проект 
„Живата зона на мултикултурното общуване” към Институт Отворено 
Общество - Фондация работилница за граждански инициативи. Проекта е 
спечелен през месец ноември 2014 година и ще продължи до месец юни 2015 
година със следните семинари: 

- „Да бъдем толерантни в ежедневието” - Езикът на нашето общуване 
- „Традициите, празниците и обичайте – мост между етносите 
- „Равни в социалното пространство” 
- Кръгла маса за учители - „Учителите в мултикултурната среда” 
- Среща разговор с родители. „Специфичната работа на родителите с 

децата, учащи и творящи в мултикултурната среда” 
- Фотопленер: „Моето ежедневие,моята среда,моите празници и обичай” 
- Творческо ателие за творческа рисунка: „Ежедневие, традиции, бит, 

обичай” 
- Конкурс: „Ще ви разкажа една история” - за разказ стихотворение, 

рисунка, снимка, презентация, кукла в етнографски стил. 
- Концерт-хепънинг: „Учим, творим и се забавляваме заедно” 
- Заключителен семинар: ФИНАЛ 
Партньор по проекта е ОУ  „Св. Кл. Охридски” с. Проф. Иширково 
 
Материална база – През 2015 година приоритет на читалищното 

ръководство ще бъде намиране на средства за цялостно измазване /външно и 
вътрешно /на читалищната сграда. 
                                                                                    НЧ „Просвета”-1907 
                                                                                   Председател: / С. Петрова / 
 
 

КАЛЕНДАРЕН ПЛАН ЗА РАБОТАТА НА 
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ВЪЗРАЖДАНЕ-1940” с. 

СРЕБЪРНА, общ.СИЛИСТРА за 2015г. 
 

ОСНОВНИ ЗАДАЧИ 
 

1.Развитие и обогатяване на културния живот,социална и образователна 
дейност в населеното място. 

2.Запазване обичаите и традициите  на населеното място. 
3.Осигуряване достъп до информация на гражданите. 
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4.Цялата културно-просветна дейност на читалището и библиотеката да 
бъде свързана с отпразнуване на всички бележити дати и кръгли годишнини. 

5.Библиотекарят да провежда мероприятия за увеличаване броя на 
читателите. 

6.Да се обогатява и опазва библиотечния фонд. 
 

ПРЕДВИДЕНИ МЕРОПРИЯТИЯ ЗА 2015 ГОДИНА 

м.януари 

• Ти посрещна ме на този свят” - празнична вечер, по случай Деня на 
родилната помощ-21.01.2015г.“ 

м. февруари 

• “Виното и любовта” - празнична вечер, по случай деня на влюбените-
14.01.2015г. 

• “Твоят един син, Българийо…” - музикално-поетична вечер, посветена на 
обесването на Васил Левски-19.02.2015г. 

м.март 

   -  Отбелязване на деня на самодееца и Баба Марта-включват се                                                                                                                                                                
всички самодейци в изложба за саморъчно направени мартеници-01.03.2015г. 

• Тържествено поднасяне на венци на паметниците н с.Сребърна, с 
участието на Духов оркестър от гр.Силистра, по случай Освобождението 
на България от турско робство -03.03.2015г. 

• “Красива, нежна и добра - да носиш името Жена” - празнична вечер, по 
случай Международния ден на жената-08.03.2015г. 

м.април 

• “Смехът е здраве”-дамско парти, по случай деня на хумора и шегата-
01.04.2015г. 

• “Лазаровден, Цветница” – 04-05.04.2015г. 

• Великден е!-чукане с яйца и обявяване на най-големият борец, изложбо 
но козунаци, кифлички и шарени яйца-всичко това ще е съпроводено с 
песни и хора-12.04.2015г. 

• Пролетно почистване на селото от самодейците. 

м.май 

     - Хумористичен фестивал „Сребърна пее и се смее”-16-17.05.2015г. 
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• “Върви, народе възродени” - празничен концерт, по случай деня на 
славянската писменост и българската просвета и култура 

• “Светите братя Кирил и Методий - живот и дело” - викторина с децата от 
селото 

м.юни 

• “Приказно вълшебство” - детски празник, по случай - Деня на детето 

м.юли - м.септември 

• Гостуване на танцови формации и индивидуални изпълнители 

м.октомври 

• “Твой приятел вечен - весел Патиланчо” - литературна вечер с 
творчеството на Ран Босилек с децата от селото 

• “Свети Димитър носи зимата” - седянка с фолклорна програма 

м.ноември 

• “Кой знае повече?”- викторина с децата от селото, по случай деня на 
народните будители 

• Кулинарен фестивал „Гозбите на Добруджа”-07.11.2015г. 

• “Да разчупим хляба” - празнична вечер по случай Деня на християнското 
семейство 

• Празник на селото 

м.декември 

• “Тиха нощ, свята нощ” - празнична вечер, по случай коледните и 
новогодишните празници 

• Участие на коледарската група в гр.Силистра 

• Коледари пеят за здраве и берекет по домовете  

• „Добре си ни дошла Нова Годино”-новогодишна наздравица в центъра на 
селото и новогодишно хоро 

Календарния план е приет на заседание на читалищното настоятелство. 
 
10.11.2014г.     Председател: /Г. Иванов/ 

Секретар: /Е. Георгиева/ 
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НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ИВАН ВАЗОВ – 1941” 
с. Срацимир, ул. „Втора” № 4, GSM: 0877 189 289 

 
П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е  

за дейността на НЧ „Иван Вазов – 1941” с. Срацимир  
за 2015 г. 

 
Януари 
• Честване  Деня на родилната помощ – ритуал изпълнен от жените в 

селото, посещение на местни организации и празнично веселие        -
21.01.2015г. 

Февруари 
• Честване деня на лозаря „Трифонзарезан” – Зарязване на лози, конкурс 

„Срацимирско пенливо вино”  - Дегустация, награждаване и празнично 
веселие.                                                                                        – 14.02.2015г. 

• Отбелязване 142 години от гибелта на Васил Левски – “Спомен за 
Дякона”: табло за Васил Левски, Беседа, компютърна презентация и 
стихове за Апостола в читалището.                                                             – 
19.02.2015г. 

Март 
• Изложба от ръчно изработени мартеници, женско парти с честване на 

Деня на самодееца.                                                                                – 
01.03.2015г. 

• Тържествено честване на Националния празник 3-март – Поднасяне 
венци и цветя на паметника „Тъжаща майка”, слово, табло с фотоси, 
програма с патриотична тематика.                                                                  – 
03.03.2015г. 

• Честване на Международния ден на жената – Поздравителен концерт и 
рецитал от стихове посветени на жената, изложба на ръкоделия и 
кулинарни вкусотии от жените в селото,  почерпка на жените от селото.  -
08.03.2015г. 

• Празнично посрещане на Първа пролет –  Изложба с рисунки на деца на 
тема „Пролет в село”, Концерт на гостуваща фолк група.         – 
22.03.2015г. 

Април 
• Ден на хумора и сатирата – Концерт на хумористична тематика с 

участието на  състави от други села.                                                               
01.04.2015г. 
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• Лазаруване на Детската фолклорна група в селото на Лазаровден.                                                                                                                 
- м.04.2015г.                                                                             

• Отбелязване християнския празник „Възкресение христово” – 
„Великденска работилница“ -  боядисване на яйца и изложба на ръчно 
изработени- козунаци и писани яйца.  Пасхален водосвет край 
„Ангелушевотокладенче” -м.04.2015г. 

• Голямото и малко четене – участие на деца и възрастни в националната 
проява. 
Май 

• Отбелязване празника на труда – Екопоход и почистване на местността 
около „Хайдушката дупка в район „Натура-2000” -                     
01.05.2015г. 

• Участие на фолклорните групи в събора „Пролетни игри и песни” -                                                    
м.05.2015г. 

• Участие на фолклорните групи в хумористичния фестивал „Сребърна пее 
и се смее” - м.05.2015г. 

• 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 - 05.2015г. 
Юни 

• Честване международния ден на детето – Конкурс за рисунка на асфалт, 
детско парти - 01.06.2015г. 

•   Честване деня на Христо Ботев – Табла със снимков материал , рецитал, 
участие на фолклорните групи в тържествата на НЧ „Христо Ботев” с. 
Българка - 02.06.2015г                                                                         

• „Ваканция здравей“ – Месец на детето: Занимателни викторини и игри и 
спорни мероприятия за деца от селото. Прожекции на анимационни 
филми в салона на читалището – м.06.2015г. 

•  Трети събор „Срацимир към корените”, посветен на 185 години от 
образуването на с.Срацимир – 14.06.2015г. 
Юли 

•  Отбелязване 165 годишнина от рождението на Иван Вазов – компютърна 
презентация за живота и творчеството на Иван Вазов, табла със снимков 
материал, детски концерт и пленер с участието на деца от с.Срацимир и 
гр.Силистра  - 11.07.2015г. 

• Зелена ваканция за децата - ваканционни развлекателни игри и викторини 
с децата сред природата, ролеви игри. 
Август 

• Клуб „Любознатели” –  летен екопоход до пещерата „Хайдушката дупка”, 
опознаване на местностите и природните забележителности  - м.август 

• „Вечер на здравето“ – Здравна беседа за природосъобразен начин на 
живот, детски презентации за билките в района на с. Срацимир - м.август 
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• Лятно кино – безплатни прожекции на игрални филми за населението                                                                                                             
- м.август 
Септември 

• Отбелязване Деня на Съединението – Направа на информационни табла и 
прожекция на исторически филм  - 06.09.2015г. 

• Отбелязване Деня на независимостта 22-ри септември с информационно 
табло или презентация - 22.09.2015г. 
Октомври 

• Отбелязване 75 години от връщането  на Добруджа - 01.10.2015г. 
Ноември 

• Отбелязване Деня на народните будители - 01.11.2015г. 
Декември 

Коледни празници: 
Коледуване на Коледарската група в с. Срацимир и участие в гр. Силистра -
15.12.2015г. 
• Новогодишен концерт с участие на наши и гостуващи групи – м. 

декември 
• Новогодишно парти за населението. – м.декември 
Целогодишна дейност на читалището. 
• 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 всички групи към читалището в местни и национални събори 

и фестивали, поддържане на връзка и размяна на гостувания с други 
фолклорни групи.  

• Постоянна работа с новосъздадената група за поддържане на екологична 
природа. 

• Продължаване работата на кръжок „Сръчни ръце“- ремонти на налични 
читалищни носии, ушиване на нови съставни части към тях, изработка на 
различни реквизити за разнообразно представяне на Фолклорната група и 
Самодейния театрален състав. 

• Обучение на желаещи в компютърна грамотност в информационния 
център. 

• Текущи ремонти – ремонт на покрив, стълбище. 
• Съвместна работа със ЗК ”Съгласие” и Кметско наместничество, 

с.Срацимир 
Председател: /Й. Чешмеджиев/  Секретар: /С.Стоянова/ 
       

Народно читалище „П. Хилендарски - 2006”- 
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с. Айдемир, Община Силистра 
 
Календарен план за 2015г.   
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 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 
1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Календарно-обреден цикъл: 
- Бабинден - възпроизвеждене на 
обичая 
- “Трифоне, Трифон Зарезане”- ри- 
туално зарязване на лозята; 
- “Да завържем мартеничка” - тър- 
жество в ЦДГ - Айдемир; 
- Празник на жената; 
- Цветница-празник на моята 
улица 
- “Чук, чук, яйчице” - великденска 
работилница; 
- Жътва е -  пресъздаване на 
обичая; 
- Фестивал на кайсията; 
- Коледна импресия 
Бележити дати и годишнини         
- “Жив е той” - 167г.от 
рождението на Хр.Ботев; 
- Незабравимият Г. Калоянчев - 
90г.от рождението му;  
- Със стиховете на Н.Йорданов и 
В.Петров поетична вечер 
- “От бесилото към безсмъртието” 
- поетичен рецитал в памет на В. 

а) образователни- 
запазване и утвърждава- 
не на вековните 
традиции на българския 
народ и на местните 
обичаи; 
б) възпитателни- 
възпитаване на любов и 
преклонение към 
носителите на 
автентичния български 
фолклор 
 
 
 
 
а)възпитателно-
образователни цели- 
възпитаване на патрио- 
тична гордост от без- 
смъртния подвиг на 
героите; 
- естетическа наслада; 
- затвърдяване на реци- 
таторските умения на 

 
м.януари 
 
м.февруари 
 
м.март 
 
м.март 
м.април 
м.април 
 
м.юли 
 
 
 
 
м.декември 
 
 
м.януари 
 
м.януари 
 
м.февруари 
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3. 

Левски; 
- Национален празник на 
РБългария митинг - възстановка; 
- Да почетем заедно-23.април-
Световен  ден на книгата; 
- “Че и ний сме дали нещо на 
светът” - поетичен рецитал; 
- „Лежи юнакът…”175г.от гибелта 
на Х. Димитър и Ст.Караджа-
поетична вечер; 
- “Той не умира” – поетичен 
рецитал; 
- В света на приказките-детско 
тържество по случай започването 
на новата учебна година; 
- 1 ноември - 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.Силистра 
- “Моята алтернатива срещу   
дрогата” 
- 31май-Световен ден без 
тютюнопушене 
- “Говори с детето си” 

участниците в кръжока 
по худ.слово; 
- гордост от постижени- 
ята на българските 
поети. 
- разширяване мрежата 
от обучители по 
подхода “Връстници 
обучават връстници” 
- повишаване знанията 
на младите хора по 
проблема с употребата 
на психо-активни 
вещества. 

 
м.март 
 
 
 
м.май 
 
 
 
 
м.юни 
 
м.септември 
 
 
м.ноември 
 
     
 
 
През годината 

 
Планът е отворен и може да бъде променян. Приет е на заседание на 

читалищното настоятелство на 20.10.2014г. 
 

Председател:Н.Караколев  
25.10.2014г., с.Айдемир                                                                                                                                                     
 

ГОДИШНА   ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕТО НА 
ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ  2015 Г. НА 

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ ”РОДОЛЮБИЕ- 2006„ –  
С. АЙДЕМИР, ОБЩ. СИЛИСТРА 
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I  ЦЕЛИ  И  ЗАДАЧИ 
    През  2015 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 с.Айдемир; 
- да поддържа активно сътрудничество с другите читалища на територията 

на община Силистра и страната , общинската  
     администрация и различните културните 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 

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

 
II.  МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОСНОВНИТЕ ЦЕЛИ 
м .01.   „ Нов живот - ново начало на … „ - отбелязване обичая „Бабинден” с  

общоселско  празненство / орисване и именуване на първото родено 
дете в  Айдемир за 2015 г./ 

• „ Да научим игрите на баба „ - мероприятие с децата от 
детските  

             градини и членове от пенсионерските клубове . 
м. 02.   „Да зарежем заедно…”- съвместно мероприятие със земеделските 
             кооперации и жителите от селото по случай деня на лозаря. 
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• „Да прогоним злото заедно „- традиционен общоселски 
празник  

            на „Кукерите и маските” на мегдана на селото / 22.02.2015г./ с  
            участие на колективи от общината и страната . 
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 . 

• „С името 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 айдемирският народен певец Георги Жеков „ - 
           национален събор надпяване .            
м. 06. „ Айдемирските деца - нашите слънца” - празник на площада за  
           децата от селото . 

• „ Никой не е забравен „- поднасяне на цветя пред паметника в  
           центъра на селото. 

• „Хайде на хорото „- традиционно отбелязване на събора на 
селото / 31.05.2015г./. 

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 . 
 

Проектопрограмата за работата на читалище „Родолюбие-2006”с. 
Айдемир през 2015 година е приет на заседание на читалищното 
настоятелство и проверителната комисия , проведено на 06.11.2014 г. 

 
07.11.2014 г                                                    Председател: /Ив.Радулова/ 
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с.Айдемир                                                                   
 

НЧ“ДИМИТЪР БЛАГОЕВ 1930“ - С.ВЕТРЕН, 
ОБЩИНА СИЛИСТРА 

Календарен план - 2015 г. 

1. „Добре, че Ви има“- Бабин ден-                                  21.01.2015 г. 
2. Трифон Зарезан по ветренски     14.02.2015г.                                
Конкурс за най- хубаво вино                              14.02.2015г.  
3. „Великият син на България“-полагане на венци на паметната плоча на 
Апостола в селото                19.02.2015 г. 
4. „Да сте здрави и засмени“- изработване на мартеници и закичване на 
жителите от селото                                  01.03.2015 г.  
5. Ден на самодееца-награждаване на най-активния самодеец - 01.03.2015 г. 
6. Тържествен концерт за Националния празник на България - 02.03.2015 г.. 
7. „Благодаря ти мамо“-Празник с жените от селото.  08.03.2015 г. 
8. Награждаване на многодетните майки -                    08.03.2015 г.  
9. Да изгоним злото –участие в кукерски празник-      2015 г. 
10. Кулинарна изложба                22.03.2015 г. 
11. „Я излезте вижте „- Посрещане на лазарки           2015 г. 
12. Ден на хумора  -концерт     01.04.2015 г. 
13. Празнично Великденско хоро на мегдана           2015 г. 
14. Турнир по тенис на маса              месец април 
15. „Ветрен - чисто село“ - Екологично почистване на селото с участието на 
самодейните колективи      01.05.2015г. 
16.Участие в Общински пролетен празник  месец май 
17.Участие в хумористичен фестивал „Тополи пее и се смее“ - май 
18. Празничен концерт за деня на културата   22.05.2015 г. 
19. „Хоро се вие долу край чешмата“-местен празник - юни 
20. Еко поход с участието на деца от селото   юли 
21. Почистване на брега на река Дунав с участието на деца - август 
22. Празник на р.Дунав –посрещане на „ТИД - 2015“ - август 
23. Празник на рибата-кулинарна изложба и общоселско веселие - септември 
24. „Днес ще се срещнем“-другарска среща с набор 1945 - септември 
25. „Ветрен село мое“-Празничен концерт по случай празника на селото 
        27.10.2015 г. 
26. Участие в кулинарен фестивал „Гозбите на Добруджа“ - 01.11.2015 г. 
27. Ден на будителите - представяне на книгата „На лице и наопаки“ от Йордан 
Георгиев - 01.11.2015 г.  
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28. Ден на християнското семейство - Забавно шоу с участието на семейства с 
50 годишен семеен живот    21.11.2015 г. 
29. Никулден –Празнично честване с местните рибари 06.12.2015  
30. „Ние сме със Вас“ - посещение на Дома за стари хора гр.Силистра - 
декември                                               
31. Участие в Коледария – с.Айдемир   декември 
32. „Коледни настроения“ – Коледен концерт  декември 
33. „Новогодишно веселие“ - Да празнуваме заедно декември 
34. Участие на самодейните колективи в местни и регионални събори и 
фестивали – срок постоянен 
35. Участие на колективи в национален фестивал       летни месеци 

 
Плана е приет на заседание на читалищното ръководство на 21.10.2014 г. с 

протокол № 6. 

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

ПРЕДЛОЖЕНИЯ  
ЗА ДЕЙНОСТТА НА НЧ „Заря – 1957“, С. 

БРАДВАРИ, ОБЩИНА СИЛИСТРА ЗА 2015 ГОД. 
Основни цели 
 
I.Народното читалище – център за съхранение, реализиране и 

разпространение на народното творчество. 
II.Културно – масовата дейност на читалището да е насочена към 

максимално задоволяване духовните потребности  на всички възрастови групи. 
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. 

 
№                   МЕРОПРИЯТИЯ                                 ДАТА              СУМА   
1.  Поддържане на електронно – ин- 
  формационна мрежа. Предоставяне 
  на компютърни и интернет услуги.                          м.01-м.          12 500 лв. 
  
2.Създаване на краеведски фонд за село-      
 то издирване,събиране и съхранение на 
 информация от основаването до наши дни.      м.01-м.12. 
 
3.Ден на родилната помощ – общосел- 
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ски празник организиран съвместно 
 с кметството.                                                                 21.01.               250 лв. 
 
4.Ден на лозаря – Трифон Зарезан  -  
общоселски празник организиран 
съвместно с кметството.                                               14.02.                150 лв. 
 
5.Литературно – музикална програма 
посветена на обесването на В.Левски, 
организирано с ОУ”Св.Св.Кирил и  
Методий”.                                                                       19.02.                100 лв. 
 
6.Ден на самодееца – празнуване със 
самодейците.                                                                   01.03.                250 лв. 
 
7. Конкурс и награждаване за най –  
дългата мартеничка – мероприятие с  
ОУ”Св.Св.Кирил и Методий”.                    02.03.                150 лв. 
                                                                             
8.”Баба Марта е дошла” – мероприя- 
тие с ЦДГ „Детелина”.                                                   02.03.                100 лв. 
 
9.Споделена памет по повод Нацио- 
налния празник на България, органи- 
зирано с ОУ”Св.Св.Кирил и Методий”.                       02.03.                100 лв. 
  
10.Общоселски празник  по случай Ос- 
ми март – Ден на жената.                                               08.03.                200 лв. 
 
11.Организиране на II регионален събор  
„Невруз Байрам” съвместно с СНЦ 
 „Джем – Брадвари” – с участие на  
местни и гостуващи фолк.групи.                                 м.03.             1000 лв. 
 
12.Участие в Националния маратон  
на четенето” с деца от ОУ”Св.Св.Ки- 
рил и Методий” .                                                         02.- 23.04.          150 лв. 
 
13.”Малките лазарки” – съвместно  
мероприятие с ЦДГ по случай Лазаров 
ден и Цветница.                                                             м.04.                   50 лв. 
 
14.Участие в Общински пролетен 
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фестивал „Пролетни игри и песни”                             м.05.                500 лв. 
 
15.Музикална програма по случай 
патронния празник на училището.                             11.05.                 100 лв. 
 
16.Участие в конкурса „Дуловски  
славеи”  в гр.Дулово.                                                     м.05.                  50 лв. 
 
17.Участие в Общински преглед за 
Националния фестивал „Копривщи- 
ца – 2015г.”                                                                     м.05.                 100 лв. 
 
18.”Щастливо детство” – рисунка 
на асфалт – съвместно мероприятие с  
ОУ”Св.Св.Кирил и Методий” и ЦДГ.                        01.06.                  250 лв. 
 
19.”Поклон пред делото и творчест- 
вото на Хр.Ботев” – рецитал и вик- 
торина.                                                                           02.06.                  100 лв. 
 
20.Участие Областен преглед за 
Националния фестивал „Копривщи- 
ца – 2015г”.                                                                    м.07.                   100 лв. 
 
21.Боядисване на сцената.                                           м.07.                    300 лв. 
 
22.Освежване на библиотеката.                                  м.07.                    300 лв. 
 
23.Изграждане на среда с оглед ползването 
й от инвалиди /рампа за инва- 
лидни колички/.                                                                   м.08.              300 лв. 
 
24.Участие в Националния фестивал 
„Копривщица – 2015г.”.                                                     м.08.             1200 лв. 
 
25.Празничен концерт по случай 
Мюсюлманския празник „Рамазан  
Байрам”.                                                                               м.08.               300 лв. 
 
26.Участие в организирането и участие 
в„Ден на моето село”                                                          м.09.               200 лв. 
 
27.Участие в откриването на първия  
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учебен ден и творческия сезон.                                         15.09.              150 лв. 
 
28.Празничен концерт по случай Мю- 
сюлманския празник „Курбан Байрам”.                           м.10.                300 лв. 
 
29.”Ден на народните Будители” –  
музикално – поетична програма съвместно 
мероприятие с ОУ”Св. Св. Кирил и  
Методий”.                                                                           30.10.                  60 лв. 
 
30.Участие във фестивала „Гозбите на  
Добруджа” в с.Сребърна.                                                  м.11.                  300 лв. 
 
31.Изложба и награждаване на най- 
добре изработени новогодишни  
картички и сурвакници.                                                     м.12.                  150 лв. 
 
32.Организиране на коледно парти с 
деца от ЦДГ”Детелина”.                                                    м.12.                  250 лв. 
 
33.Посрещане на Новата 1916година 
с вино и фойерверки организирано с 
Кметството.                                                                        31.12.                  200лв. 
 
ИЗГОТВИЛ: ЧИТ.СЕКРЕТАР  ПРЕДСЕДАТЕЛ: /Зевджие  Тулчалъ/ 
  /Мюзеян Джефер/          
 
ДАТА:28.10.2014г., с.Брадвар и 

 
 
 
 
 

НЧ ”ХРИСТО БОТЕВ - 1941 - БЪЛГАРКА” 
2015 ГОДИНА 

с. Българка , общ.Силистра, обл.Силистра 
e-mail - nch.hristobotev.br@gmail.com 

 
I. ОСНОВНИ ЦЕЛИ 
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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. Откриване на читалня при читалището; 

 
II. РАЗВИТИЕ НА ЛЮБИТЕЛСКОТО ХУДОЖЕСТВЕНО 

ТВОРЧЕСТВО 
 
М. МАРТ – Тържествен концерт в чест на Националния празник на  
Р 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 Национален 
фолклорен фестивал Беклемето -2015; 
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 Събора 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 – 21.01.2015г. 
2. Трифон Зарезан – 14.02.2015г. 
3. Международен ден на жената – 8.03.2015г. 
4. Великден 
5. Коледа 
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IV. ОБЩОСЕЛСКИ КОНЦЕРТИ, ТЪРЖЕСТВА, ПРАЗНИЦИ И 
ЧЕСТВАНИЯ 

 
1. Концерт, посветен на Националния празник на България – 3 март  - м. 

март 
2. Концерт, посветен на 2 юни – Деня на Ботев и загиналите за свободата 

на България – м. юни 
3. Изложба, посветена на 1 ноември – Ден на народните будители; 
4. Концерт, посветен на 21 ноември – Денят на с.Българка; 
5. Общоселско честване на Коледните и Новогодишни празници; 

 
V. ДЕЙНОСТИ ПО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА БИБИЛИОТЕЧНИЯ 

ФОНД И ДЕЙНОСТТА НА ЧИТАЛНЯТА 
 

1. Дарителска кампания за попълване на фонда на читалнята; 
2. Абонамент за местни, регионални  и национални печатни издания; 
3. Откриване на читалня 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; 

 
Настоящият Календарен план е приет на заседание на Читалищното 

настоятелство на НЧ”Христо Ботев – 1997г.” – с.Българка, проведено на 
07.11.2014г. 
 
07.11.2014г.                                          Председател: /Й.Димова/ 
с.Българка                                             Секретар: /Ив.Пенева/ 
 

 

ОБЩИНА СИЛИСТРА  – ДЕЙНОСТ“ КУЛТУРА“ БЮДЖЕТ – 2015,  
СПРАВКА №5 ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ КУЛТУРНО - МАСОВИ ИЗЯВИ  ЗА 

ПЕРИОДА 1.01.2015г. – 31.12.2015 г.  

НА НЧ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ – 1941г.“, с. БЪЛГАРКА 
№     ВИД МЕРОПРИЯТИЕ                         ДАТА 

1. Ден на родилната помощ                                                       21.01.2015г.                                  

2. Ден на лозаря „Трифон Зарезан“                                         14.02.2015г. 
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3. Гибелта на Васил Левски                                                      19.02.2015г. 

4. Ден на самодееца и Баба Марта                                           01.03.2015г. 

5. Международен ден на жената                                               08.03.2015г. 

6. Парти за Първа пролет        22.03.2015г. 

7. Ден на хумора                                                                         01.04.2015г. 

8. „Пролетни игри и песни“ гр. Силистра                                м. 04.2015г. 

9. Събор на НЧ „Христо Ботев“ с. Българка                            02.06.2015г. 

10. Участие  в  събор с. Кайнарджа                                          11.06.2015г. 

11. Участие в събор с. Алеково                                                 30.06.2015г. 

12. Участие в Национален събор с.Аврен, обл.Варна             м.07. 2015г. 

13. 178г. от рождението на Васил Левски                                18.07.2015г. 

14. Участие в събор с. Жеравна                                           20.08. и 21.08.2015г. 

15. Участие в събор с. Генерал Тошево                                    30.08.2015г. 

16. Участие в църковен празник за Димитровден с. Калипетрово 26.10.2015г. 

17. Коледуване                                                                             25.12.2015г. 

ИЗГОТВИЛ: /Дочо Титев/ 

с. Българка                                                                

 
 

П Л А Н  
ЗА РАБОТАТА НА НЧ „САМООБРАЗОВАНИЕ -

1957“ – С. ЙОРДАНОВО,  
ОБЩИНА СИЛИСТРА ЗА 2015 ГОДИНА 

 
I. Основни цели 
 

1. Укрепване на читалището, като местен общински център с 
културно-просветни, информационни, социални и граждански 
функции. 
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2. Засилване ролята на читалището при формиране на силно и 
активно гражданско общество и утвърждаване на националното 
самосъзнание. 

 
3. Читалището да се превърне в обществен център за  

информационно и библиотечно  осигуряване на населението, 
чрез ускорено навлизане в дейността му на съвременни 
комуникационни и информационни технологии.  

 
4. Поддържане на традиционните форми на културата, фолклора и 

трансмисия към следващите поколения. 
 
II. Мероприятия по основни цели 
 

1. Празник на родилната помощ/общоселски/ в клуба  
на читалището -                             м. Януари 

2. Рисунка на тема „Аз съм Левски“ с ЦДГ в клуба на пенсионера -              
м. Февруари 

3. В мир и дружба да растат децата по света с ЦДГ- в клуба  
на читалището -                                м. Март 

4. Тържество по случай „Баба Марта”  с  ЦДГ - в клуба  
на читалището -                          м. Март 

5. По случай Осмомартенския празник среща с жените, изложба на 
кулинарни изделия и плетива в клуба на читалището -                  

м. Март 
6. Празник посветена на детската книга „Прозорец към света” –

„Прозорец към света” – клуба на читалището -         м. Април 
7. Лазаруване из селото с девойки- из селото.          м. Април  
8. Изложба на козунаци, яйца и цветя – в клуба на читалището  

м. Април 
9. Концерт за Георгьов ден и люлеене с люлка за здраве - в салона 

на читалището .                                      м. Май 
10. По случай празника „Върви народе” – тържество със самодейци и 

ЦДГ - в салона на читалището.                  м.Май 
11.  2 юни празника на родното село-концерт на самодейния състави, 

народни борби и конни състезания - стадиона.         м.Юни 
12.  Рисунка върху асфалт по случай празника на детето „Щастливо 

детство“ - на улицата.                                      м. Юни 
13. Участие на самодейния състав женска вокална група в различни 
събори в региона -                                        постоянно 
14. Честване Деня на будителя и откриване на творческия сезон -
салона на читалището.                                     м. Ноември 
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15. Общоселска коледна вечер с участието на коледарска група, 
посещение на домовете в селото и с.Сърпово –            м. Декември 
16. Тържествено посрещане на новата година-„Новогодишна 
наздравица“-                                                             м. Декември 
17. Участие на самодейния състав в организираните общински 
мероприятия през годината -      постоянно 
18. Участие на читалището в изготвянето на проекти по различни 
програми -         постоянно. 
 
10.11.2014 г.                                      Председател: / М. Али / 
с.Йорданово                                      Секретар: / Г. Мустафа /     

                                                                             
                                                                                         

ОБЩИНА СИЛИСТРА - ДЕЙНОСТ „КУЛТУРА” 
ГОДИШЕН  ПЛАН ЗА 2015 г.  

НА НЧ ” Иван Богоров” – 2012, с. Богорово 
 

1. Бабин ден – общоселско празненство    21.01.2015 г. 
2. Изпращане на поздравителни картички на именниците през месец 

януари 
3. Трифон Зарезан – конкурс за най – добро вино, зарязване на лозя, 

общоселско празненство         14.02.2015 г. 
4. Изработване на мартеници                                 21-28.02.2015 г. 
5. Изпращане на поздравителни картички на именниците през месец 

февруари 
6. Ден на самодееца, честване на Баба Марта, подаряване на мартеници на 

деца от социални домове и почерпка за децата    01.03.2015 г. 
7. Тържествено събрание и концерт по случай Националния празник на 

Република България       03.03.2015 г. 
8. Международен ден на жената, общоселски празник, изложба „ Сръчни 

ръце” – ръкоделия, изработени от жени     08.03.2015 г.                                                                               
9. Общоселски празник по повод първа пролет  22.03.2015 г. 
10. Благовещение – всичко за традицията на празника – кът                                        

 25.03.2015 г. 
11. Изпращане на поздравителни картички на именниците през месец 

март 
12. Лазаров ден  - месец април                                                                                                                      
13. Великден – боядисване на яйца по старите традиции, изложба                              

20.04.2015 г. 
14. Кампания на БТВ – „Да изчистим България за един ден „                                      

26.04.2015 г. 
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15. Ден на солидарността между поколенията – седянка, разговор с хора 
от различни възрасти – съвместно мероприятие на НЧ „ Иван Богоров „ – 2012 
и КИП                 29.04.2015 г. 

16. Изпращане на поздравителни картички на именниците през месец 
април  

17. Св. Константин и Елена – традиционен курбан, общоселско веселие                            
21.05.2015 г.  

18. Тържествено отбелязване на Деня на българската писменост и 
култура – тържествено събрание и концерт  24.05.2015 г. 

19. Изпращане на поздравителни картички на именниците през месец май 
Еньовден – изложба на билки и беседа за билките, слънцето и водата, традиции 
и обичай, свързани с празника    24.06.2015 г.                                                                                   

20. Изпращане на поздравителни картички на именниците през месец 
юни 

21. Откриване на жътвата по стар обичай месец юли 
22. Изпращане на поздравителни картички на именниците през месец 

юли  
23. Общински събор „ Край чешмата под липите „ с. Богорово и празник 

на Читалището        30.08.2015 г.                                                                                                                    
24. Изпращане на поздравителни картички на именниците през месец 

август 
25. Съединението – кът        06.09.2015 г.  
26. Независимостта на България – кът   22.09.2015 г. 
27. Ден на възрастните хора – празник, поздравление за най – възрастния 

човек в селото                                                                       01.10.2015 г. 
28. „Златна есен „ – изложба на плодове и зеленчуци – конкурс за 

растение рекордьор  през месец октомври                                                                                                
29. Изпращане на поздравителни картички на именниците през месец 

октомври 
30. Ден на будителя и годишнина от смъртта на патрона на читалището                     

    01.11.2015 г. 
31. Международен ден без тютзнопушене – разговор за вредата от 

тютюнопушенето и изложба на материали по темата     19.11.2015 г. 
32. Андреев ден – „ Как се вари царевица ” – брошура с рецепти                                

    30.11.2015 г. 
33. Игнажден – пресъздаване на обичая       20.12.2015 г. 
34. Общоселско коледно тържество през месец декември                                                                                      
35. Изработване на календар и разпространение в институциите                                     

през месец декември  
36. Нова година на площада в селото – хоро и тържествена заря                                 

     31.12.2015 г.                                            
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НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ЙОРДАН ЙОВКОВ 1942 
– КАЗИМИР”, С. КАЗИМИР, ОБЩИНА 

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

с.КАЗИМИР,ОБЩИНА СИЛИСТРА ЗА 2015 ГОДИНА 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
1. Празнуване на Бабин ден – 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. Празнуване на Международния ден на възрастните хора - 01.10.                                                
5. Честване на годишния празник на НЧ „Йордан Йовков 1942 – Казимир”- 
09.11. с тържествен концерт и събрание.                                                                                                 
6.  Коледни и Новогодишни тържества – общоселско увеселение с музикална     
програма, томбола, заря, хора.                                                                                                          
7. Разменени гостувания с читалища и пенсионерски клубове от региона.                             
8. Участия в общински,регионални и национални мероприятия.    
9. Кандидатстване и работа по проекти.                                            
    Съгласувано с читалищното настоятелство. 

С уважение : ГЕОРГИ КОЛЕВ 
     ПРЕДСЕДАТЕЛ          

 
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „СВЕТЛИНА -1942 г.”, 

С.ГЛАВАН, ОБЩИНА СИЛИСТРА 
 

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е  
за дейността на НЧ”Светлина -1942 г.” - с.Главан през 2015 год. за включване 

 в годишната програма за развитие читалищната дейност в  
община Силистра 

 
1. Честване на деня на родилната помощ- „Бабин ден”.Организиране на 

общо селско празнично веселие в салона на читалището. 
2. Организиране честването на деня на лозаря  „Трифон Зарезан”–

зарязване на лозе и празнично веселие вечерта в салона на читалището за 
цялото село. 

3. Честване на деня на самодееца - награждаване  на самодейците. 
4. Честване на международния ден на жената.Празнично веселие в салона 

на читалището за жителите на селото. 
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5. Посрещане на Първа пролет в Клуба на инвалида и пенсионера. 
6. Организиране на общо събрание на читалището за отчитане на 

дейността през 2014г. 
7.Организиране на пролетното почистване на селото.  
8. Честване на  73 години от основаването на читалището. Празничен 

концерт с участието на състави от съседните читалища. 
9. Участие на фолклорната група в общинския преглед на читалищата. 
10. Участие в концертни програми посветени на годишнини на съседните 

читалища. 
11. Посрещане на фолклорни групи от съседните читалища и изнасяне на 

концертни програми за жителите на селото. 
12. Участие в местни,регионални и национални събори и фестивали на 

народното творчество по план изготвен след излизане на календара на 
културните дейности и утвърждаване бюджета на читалището. 

13. Подготвяне на изложба за постиженията на фолклорната група  от 
участията и във фолклорни събори и фестивали по случай  празника на 
читалището.  

14. Ремонт на покрива на читалището. 
15. Организиране честването на деня на пенсионера в салона на 

читалището. 
16. Организиране честването на Коледно-Новогодишните празници с 

празнично веселие за цялото село в салона на читалището. 
 

Председател на читалището: /П.Димов/ 
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ЗОРА – 1961 „ – 

с. СЪРПОВО, ОБЩИНА СИЛИСТРА 
============================================================  

 
П    Р     Е     Д    Л     О    Ж    Е    Н    И    Е 

 
ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЧИТАЛИЩЕ „ЗОРА - 1961”- С. СЪРПОВО ЗА 2015г. 
 
       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. Народни пролетни традиции и обичаи – среща на членове от читалище 
„Зора-1961“ и „Йордан Йовков – 1942“ с.Казимир  - м.април   
       5. Участие в национален събор „СТРУМЯНИ” - гр.Исперих – 19 юли. 
       6. Посещение на историческа дестинация в област Шумен и Варна. 
       7. Честване  годишния празник на читалището – 25 септември. 
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       8. Организиране и провеждане съвместно с църковното настоятелство  
празника свързан с патрона на параклиса „ СВ.ИВАН  РИЛСКИ” – 19 
октомври. 
       9. Коледно и новогодишно  увеселение. 
      10. Кандидатстване и работа по проекти . 
 
      Съгласувано с читалищното настоятелство. 
 
         Председател : /Ив.Савов/ 
 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ  
за дейността на НЧ ”Чудомир-2012”,  

село Поп Кралево, община Силистра през 
2015година за включване в годишната програма за 
развитие читалищната дейност в община Силистра 

         
Основано през 2012 година читалището бързо със своята активност върна 

вярата на жителите,че заедно можем да подобрим  и разнообразим животът в 
селото. 

Основните цели на читалището е да обедини отново хората,да задоволи 
потребността от информационни, развлекателни и образователни нужди. 

Да работи за запазване  на обичайте и традициите в селото, да даде 
възможност всеки да се чувства полезен и значим. 

Основната цел на читалището е колективния стил на работа, включването 
на отделния човек в атмосферата на група съучастници в културния живот на 
селото. 
№              МЕРОПРИЯТИЕ  СРОК 
1. БАБИН ДЕН- обредно поливане в дома на най -

възрастната жена в селото.   
януари 

2. ТРИФОН ЗАРЕЗАН - Зарязване налоза,празнична 
трапеза,избор на най- добър винар 

февруари 

3. БАБА МАРТА - окачена мартеница във всеки дом 
за здраве 

март 

4. ВЕЧЕР НА ЧУДОМИР март 
5. 8 МАРТ - празничен концерт март 
6. ВЕЛИКДЕНСКИ ПРАЗНИЦИ - Изложба за най 

оригинално боядисано великденско яйце  
април 

7. ТУК СМЕ РОДЕНИ И ТУК ЩЕ ОСТАНЕМ - вечер 
посветена на жители от селото навършили 90 
години 

 май 
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8. ДА ЗАПАЗИМ БЪЛГАРСКОТО - празник на 
читалището 

септември 

9. ПОСТАВЯНЕ НА ПАМЕТНА ПЛОЧА НА 
ЗАГИНАЛИТЕ ВЪВ ВОЙНИТЕ 

ноември 

10 КОЛЕДА Е - коледари във всеки дом в селото декември 
11. НОВОГОДИШНО ТЪРЖЕСТВО декември 
12. Участието на фолклорната група в местни и 

регионални събори и фестивали 
постоянен 

 
Календарния план е приет на заседание на читалищното настоятелство  

на НЧ”Чудомир - 2012”. 
 
Председател: /Ангелина Атанасова/ 

 
 
 
 
 
 

Н А Р О Д Н О  Ч И Т А Л И Щ Е  
„Л А М Б Р И Н О В О – 2013” 

 
ул. Първа” № 26, тел. 0895773181 
7579 с. Полковник Ламбриново 

Община Силистра 
 

П Л А Н ЗА ДЕЙНОСТТА НА  
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ”ЛАМБРИНОВО-2013” ПРЕЗ  2015 г. 

 
 Народно читалище „Ламбриново-2013” е традиционно, самоуправляващо 
се българско културно-просветно сдружение, което изпълнява и държавни 
културно-просветни задачи, съгласно Закона за народните читалища. 
 Народно читалище „Ламбриново-2013” е ново читалище, регистрирано 
като юридическо лице с нестопанска цел на 28.05.2013г. 
 

 
ОСНОВНА ЦЕЛ: 
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 Развиване и укрепване на Народно читалище „Ламбриново-2013” като 
местен общностен център с културно-просветни, информационни, социални и 
граждански функции. 
 

ПОДЦЕЛИ: 
 
 1. Развитие и обогатяване на културния живот, социалната и 
образователна дейност в с. Полковник Ламбриново. 
 2. Съхраняване, обогатяване и развитие на народните обичаи и традиции. 
 3. Създаване на условия за развитие и изява на талантите и любителското 
изкуство. 
 4. Осигуряване и достъп до информация. 
 
ДЕЙНОСТИ И МЕРОПРИЯТИЯ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ: 
 

№                      КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР         Месец, 
дата 

1. „Бабинден” – пресъздаване на обичая от групата за 
фолклор -     песни, сценки, хора 

21.01.2015г. 
 

2. „Трифоне, Трифон Зарезане”- празник на лозаря 
- общоселски празник – пресъздаване на обичая 
- дегустация на вина, обявяване на победител 

14.02.2015г. 
 

3. Ателие за изработване на мартеници- група по интереси 
- изработване на мартеници 
- уреждане на изложба 

25.02.2015г. 
 
 

4. Ден на самодееца 
- окачване на мартеници в центъра на селото 
- откриване на изложбата и отличаване на най-
автентичната мартеница 
- Поздрав от групата по фолклор към читалището 

01.03.2015г. 
 
 

5. „3-ти март” – Национален празник - поднасяне на цветя 
пред паметника в парка на селото 

03.03.2015г. 

6. Изложба от плетива и ръкоделия във връзка с 8-март, 
Международен ден на жената 

04.03.2015г. 

7. „Благословено твойто име е ЖЕНА!”- празник на 
жените от селото 

- стихове за жената 
- томбола 
- викторина 
- песни, хора 

8.03.2015г. 
 
 
 
 
 

8. „”Първа пролет” – празник на читалището 
- тържествено събрание  

22.03.2015г. 
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- награждаване на най-дейните членове на читалището 
за 2014г. от неговото откриване - празнична програма 

 
 

9. „Светът е оцелял, защото се е смял”- Ден на хумора и 
сатирата 
- хумористични игри и песни 
- драматизации 

01.04.2014г. 
 
 

10. „Цветница” - организиране на изложба „Цветята в моя 
дом” – саксийни цветя и икебана 

05.04.2015г 
. 

11. „Великден” 
- ателие – боядисване на яйца с естествени 

материали 
- уреждане на изложба от боядисаните яйца 

09. 04.2015г. 
Велики 
четвъртък 

12. „Ден на земята” 
- почистване на парка в селото 
- засаждане на цветя 
- поддържане на озеленените площи и цветни лехи 

20.04.2015г. 
 
 
постоянен 

13. „Гергьовден” 
- поднасяне на цветя пред паметника в парка на селото 
- люлеене на люлка за здраве 
- песни, хора  

06.05.2015г. 

14. 24 май – Ден на българската просвета и култура и на 
славянската писменост 
- украсяване входа на читалището 
- Разговор-беседа – любим български автор 

 
 
20.05.2015г. 

15. Събор на селото  
- мегданско хоро 
- срещи на роднини, близки и приятели 

24.05.2014г. 
 

16. „Еньовден” 
- пресъздаване на обичая край селската чешма 
- бране на билки в района на селото 
- „Кът на здравето” – уреждане на кът с набраните 
билки 

24.06.2015г. 

17. Срещи-разговори със самодейците в селото по повод 
Съединението и Независимостта на България  

м. септември 
2015г. 

18.  Представяне историята на читалището в с. Алмалий и 
откритото читалище в с. Ламбриново веднага след 
преселването във връзка с 1 ноември – Ден на 
народните будители 

28.10.2015г. 

19. „Пъстра добруджанска трапеза” - изложба-конкурс  
посветена на трудолюбието на добруджанци 

08.11.2015г.-
Архангеловден 

 

20. Коледни и Новогодишни празници 
- обогатяване на етнографската сбирка в салона на 

м. декември 
2015г. 
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читалището 
- коледна украса в читалището  
- пресъздаване на народния обичай „Коледуване” на 
деца от детските градини на гр. Силистра 
- коледно тържество 
-новогодишна наздравица в центъра на селото 

21. Сбирки по интереси ежеседмично 
22. Посещение на театрални постановки, концерти и др. през годината 
 РАБОТА ПО ПРОЕКТИ  
23. Проучване на възможностите за работа по проекти Целогодишно 
24. Участие на читалищното настоятелство в обучения за 

работа по проекти 
 

 БИБЛИОТЕЧНА ДЕЙНОСТ  
25. Създаване на библиотечен фонд, картотекиране м. Януари 

2015г. 
26. Осигуряване на стилажи за наличните книги м. Февруари 

2015г. 
27. Обогатяване на библиотечния фонд постоянен 
  

 
ПРОГРАМА „УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ” 

 

28. Организиране на курс по начална компютърна 
грамотност 

м. Януари 
2015г. 

29. Участие на членове от читалищното настоятелство в 
обучения и семинари, организирани от община 
Силистра, РЕКИЦ Силистра и Министерство на 
културата. 

 

 МАТЕРИАЛНА БАЗА  
30. Завеждане на наличния инвентар на читалището в 

инвентарна книга 
м. Февруари 
2015г. 

31. Обогатяване на постоянната етно-изложба с нови 
експонати 

Целогодишно 

32. Осигуряване на принтер м. Януари 
 СЪВМЕСТНА РАБОТА С ИНСТИТУЦИИ, НПО, 

ФИРМИ И ДР. 
 

33. „Пролетни игри и песни”  
- участие на групата по фолклор в прегледа на 
самодейните състави от община Силистра 

по програмата 
на община 
Силистра 

34. Участие във изложби, събори и фестивали, 
организирани от други читалища. 

По покана 

35. Търсене на възможности за обогатяване материалната 
база на читалището и финансиране на дейностите 

Постоянен 
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Забележка: Настоящият календарен план е отворен и може да бъде допълван. 
 
Календарният план е приет на заседание на читалищното настоятелство на  
05.11.2014г. 
 
05.11.2014г.    ПРЕДСЕДАТЕЛ: Николинка Горанова 
с. Полковник Ламбриново    
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