НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ОТЕЦ ПАИСИЙ -1942 г. ”
с. Кайнарджа, обл. Силистра,ул. „Г. Токушев” 1, тел. 08679 8314
e - mail: izvor_@abv.bg; уеб сайт: izvorite.org

ПЛАН
ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЧИТАЛИЩЕТО
ПРЕЗ 2016г.
Настоящият план е разработен от екипа на читалището и цели организация и провеждане на редица
от дейности.

І. ОСНОВНА ЦЕЛ
1. Превръщане на Читалището в съвременен ефективен център, предлагащ удовлетворяване на
всички потребности и интереси, свързани с духовното и културно израстване на населението, с
приобщаването им към световното културно наследство и глобалното информационно общество.
2. Развитие и обогатяване на културният живот, социалната и образователната дейност в населеното
място, където осъществява дейността си.
3. Запазване на обичаите и традициите на българския народ.

ІІ. ПОДЦЕЛИ
1. Уреждане и поддържане на библиотека, читалня, фото-,фоно-, филмо- и видеотека, както и
създаване и поддържане на електронни информационни мрежи.
2. Развиване и подпомагане на любителското художествено творчество.
3. Организиране на школи, кръжоци, курсове, клубове, кино– и видеопоказ, празненства, концерти,
чествания, събори, и младежки дейности.
4. Събиране и разпространение на знания за родния край.
5. Създаване и съхраняване на музейни колекции съгласно Закона за културното наследство.
6. Предоставяне на компютърни и интернет услуги.
7. Утвърждаване името на читалищната библиотека, за превръщането и в притегателен център за
всички кайнарджанци.
8. Специално внимание към постоянното обновяване и обогатяване на библиотечните колекции с
традиционни /книжни/ и други носители на информация.
9. Активно участие в проекти и програми.

ІІІ. ВИЗИЯ
„Читалището – пазител на духовните културни ценности. Това е единствената организация, която
работи за нейните жители.”

ІV. МИСИЯ
Читалището трябва непрекъснато и всеотдайно да работи за разпространяването на духовните
ценности чрез развиване на творчески способности на хората от населеното място, чрез формиране на
културни потребности и траен интерес от страна най- вече на подрастващите поколения.

V. ДЕЙНОСТИ
І. Културни събития и прояви с национално значение.
1. Участие в националната библиотечна седмица.
o Време на провеждане: м.05.2016г.
o Място на провеждане: Информационен център по Програма „Глобални библиотеки”.
ІІ. Културни събития и прояви с регионално значение.
1. Четиринадесети фолклорен събор „Край чешмата под върбата”.
o Време на провеждане: 27.06.2016г.
o Място на провеждане: Околностите на Историческата чешма.
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ІІІ. Културни събития и прояви с общинско значение.
1. Общински маратон „Голямото четене”.
o Време на провеждане: 23.04.2016г.
o Място на провеждане: заседателната зала на общината.
2. Общински прегледи на художествената самодейност.
o Време на провеждане: м.05.2016г.
o Място на провеждане: площад – с.Кайнарджа.
ІV. Културни събития и прояви с местно значение.

 Читалищни събития и прояви, присъстващи ежегодно в календара.
o Общоселски празник на Бабинден - Ден на родилната помощ;
o Отбелязване на Деня на лозаря;
o Работилницата на баба Марта „Кайнарджански мартеници” – изработка и изложба на
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

мартеници;
Провеждане на кукерски празник;
Тържествен концерт за националния празник на Република България;
Конни надбягвания;
Общоселско празненство „Жените на Кайнарджа”, посветен на Международния ден на жената;
Великденска работилница „Да нашарим яйцата заедно”, боядисване на великденски яйца с деца
и възрастни, изложба;
Отбелязване на Световния ден на планетата Земя;
Отбелязване Деня на Европа;
Празничен концерт за 24 май;
Детски празник за Деня на детето;
„На мегдана” – празнична вечер, посветена на селския събор;
„Моята градина” - фото-изложба –конкурс;
„Плодородна и златна” – есенна изложба с дарове от природата.
Отбелязване Деня на народните будители;
Коледно-новогодишни празненства.
Участия на самодейните колективи в международни, национални, регионални и общински
фестивали и събори.
- Отговорници: читалищен секретар, библиотекар, технически секретар.
- Време на провеждане – според месеца и датата на празника.

 Библиотечни събития и прояви, присъстващи ежегодно в календара.
o Оформяне на кътове за празниците от народния календар и годишнини;
o
o
o
o
o

- Време на провеждане : ежемесечно
„Моята библиотека – прозорец към света” – подготовка на литературна творба и рисунка;
- Време на провеждане : м.01. – 05. 2016г.
„Молбата на книгата” – гостуване на първокласниците в библиотеката и залата за
„ Глобални библиотеки”, посветено на Международния ден на детската книга;
- Време на провеждане : м.04. 2016г.
„От деца за деца, от деца за възрастни, от възрастни за деца” – четене на любими книги,
посветено на Маратон „Четяща България”;
- Време на провеждане : м.04. 2016г.
„Интернет и потребителите над 60+” – работа с възрастни в информационния център;
- Време на провеждане : ежемесечно
„Лятна библиотеката” – работа с деца и читатели доброволци;
- Време на провеждане : м.06. – 09. 2016г.
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o „Дърво с корен” – подготовка на родословно дърво
- Време на провеждане : м.01. – 11. 2016г.
o Мултимедийни презентации и обсъждания.
- Време на провеждане : м.01. – 12. 2016г.
- Отговорници: библиотекар и технически секретар.
V. Кръгли годишнини.
1. 140 години от Априлското въстание от Първата световна война.
2. 150 години от рождението на Пенчо Славейков – литературна вечер в библиотеката - м.04.2016г.
3. 150 години от рождението на чичо Стоян – запознаване с произведенията му – м.06.2016г.
4. 130 години от рождението на Дора Габе – детски празник – м.08.2016г.
5. 95 години от смъртта на Иван Вазов – рецитаторски конкурс – м.08. – 09.2016г.
- Отговорници: читалищен секретар, библиотекар, технически секретар.
- Време на провеждане – според месеца и датата на празника.
VІ. Любителско художествено творчество, клубове и кръжоци.
Целенасочена работа, насочена към опазване на фолклора и традиционното народно
богатство и създаване на условия и възможности за тяхното развитие и популяризиране.
o Редовни репетиции със самодейните колективи към читалището.

 Детски танцов състав „Изворче”;
 Вокална група „Перуника”;
 Клуб за народни хора „Извор”;
 Вокална група „Войновка”, с. Войново.
 Кукерска група
o Работа с временни групи и кръжоци.

 Кръжок по художествено слово;
 Клуб „Всичко за всеки”.
- Отговорници: читалищен секретар, библиотекар, технически секретар.
- Време на провеждане – според графиците.
VІ. ФИНАНСОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ.
Читалището ще поеме по-голямата част от финансовото обезпечаване на мероприятията, но ще
потърси и финансова помощ от общината, спонсори и дарители.
Основната цел в работата на читалището през 2016 година ще бъде насочена превръщането на
Читалището в притегателен център и място за изява и оползотворяване на свободното време както на
възрастни, така и на повече деца и младежи.

Изготвил
Г. Тодорова

06. 11. 2016г.
с. Кайнарджа

Председател ЧН
В. Токушева
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