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ОТЧЕТ 
НА НАСТОЯТЕЛСТВОТО ЗА ДЕЙНОСТТА НА НЧ “ОТЕЦ ПАИСИЙ – 1942” 

през периода 2012 – 2015г. 

село Кайнарджа, област Силистра 

Читалищата в България са първите и  най – старите организирани структури на 
гражданското общество в страната. Единодушно приемани като важни центрове на местните 
общности, те са традиционна  и незаменима опора на националната ни култура. Преди  години 
нашето читалище избра своята специфична  мисия като пазител и разпространител на 
българската култура, съчетавайки традиционни, утвърдени и популярни дейности, и нови 
модерни стратегии за устойчиво развитие.                           

Целта, която си поставихме, бе да запазим идентичността на читалището като 
институция, но едновременно с това и жизнеността му, без да го превръщаме в музеен 
експонат. То да се развие като модерен – културен и информационен център. 

Ръководейки се от поставените цели - да задоволява потребностите на гражданите като 
създава, опазва и разпространява духовни ценности, да разкрива условия за общуване между 
общностите, да подпомага запазването на народните традиции и обичаи в Кайнарджа и 
общината, то запази и доразви традиционните форми в своята дейност: художествена 
самодейност, празниците от народния календар, библиотечна дейност – с традиционните и 
новаторски форми.  

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 съзнанието си свързваме „библиотека” с мястото, откъдето можем да си вземем да 
прочетем книга, да потърсим специализирана литература, да разгледаме вестник или списание. 
 Библиотеката, в която днес влизаме, е нещо различно, нетрадиционно. Тя е 
модернизирана, оборудвана с компютри, предлагаща услуги, различни от тия, с които сме 
свикнали. 

С утвърдените нови информационни  технологии ни се предостави прекрасната 
възможност да дадем своя принос в процеса на учене през целия живот. Благодарение на 
Програма “Глоб@лни библиотеки - България” през 2011г. успяхме да създадем „новата 
библиотека”. През месец октомври 2014г. приключи проектът по Програма „Глобални 
библиотеки – България”, но дейността продължава чрез Фондация „Глобални библиотеки”, 
която е приемник на проекта.  

С преместването на фонда на Детския отдел и полученото по проекта оборудване – 5 
компютри, софтуер, мултифункционално устройство, проектор с екран, маршрутизатор и 
комуникатор, децата успяха да преоткрият библиотеката и да я превърнат в свое любимо място. 
Тук те имат постоянен достъп до безплатен интернет, където общуват и се срещат със 
съмишленици на живо и във виртуалното пространство. 

Но това не е всичко. В Кайнарджа има достатъчно възрастни хора, които само са 
слушали за компютър и Интернет. Предоставя им се възможност да получат нови знания, 
самочувствие на хора в крак с времето, на връзка с близките им чрез видеоконферентни 
разговори, изтегляне, обработване и подаване на информация по електронен път и изготвяне 
на документи. 
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В момента нашата библиотека разполага със 10 702 тома литература – художествена 
литература, отраслова, детска художествена, детска отраслова. Стремежът ни е непрекъснато 
обогатяване на фонда и то с литература, която да задоволи потребностите на нашите читатели 
от всички възрасти. Този стремеж е трудно постижим, изхождайки от недостатъчната държавна 
субсидия, с която осигуряваме заплати и осигуровки, осъществяваме всички дейности, плащаме 
консумативи. Това е причината  през отчетния период фондът ни да се обогати едва с 49 тома, 
на стойност 255.00  лева- покупка/.                         
 През 2013г. потребителите са 198, от тях читатели - 91 и уникални потребители на 

компютри - 107, посещенията са 5 676 – в читалня и за дома – 3 072, в информационния 
център -2 604, раздадената литература е 2 335 тома. 

  През 2014г. потребителите са 195, от тях читатели - 90 и уникални потребители на 
компютри - 105, посещенията са 5 684 – в читалня и за дома – 1 867, в информационния 
център -3 817, раздадената литература е 1 643 тома. 

  През 2015г. потребителите са 170, от тях читатели - 84 и уникални потребители на 
компютри - 86, посещенията са 5 609 – в читалня и за дома – 3 899, в информационния 
център -1 710, раздадената литература е 1 246 тома. 
Изводът, който си направихме е, че библиотеката с новата си визия, въпреки лошите 

демографски показатели за Кайнарджа, успява да се запази като интересно място за 
посещение, което осигурява не само възможности за учене през целия живот, но и като място за 
добра комуникация.      

За съжаление, интересът на редовните читатели в библиотеката, а и на посетители без 
читателски карти, към вестници и списания намалява. Въпреки това и през трите години на 
отчетния период направихме абонамент за вестниците „Всичко за семейството”, „Хоби фермер”, 
„Моята градина”, „Читалищен вестник”, регионалния в-к „Форум” за североизточна България, 
„Силистренска трибуна“, „Силистренски бряг“ и професионалното списание „ББИА“, като с това 
целяхме да удовлетворим различните интереси на редовните и потенциалните си читатели. 

Основна наша задача трябва да остане търсенето на подходящи форми за привличането 
на повече хора в библиотеката, особено у децата, у които трябва да създадем интерес към 
книгата - художествена и научна, както и навици за четене дори и в електронен вариант. 

През отчетния период читалището е редовен участник в националния маратон „Четяща 
България” под надслов „Голямото Кайнарджанско четене”, при който  деца и възрастни четат 
заедно. 

 Децата от детската градина и първокласниците се въвеждат в „Първи стъпки в света на 
книгата”; 

 Среща с местни автори - представяне на книгата „Брегове на кръстопът“ с автор – 
Дафинка Станева  и представяне на книгата „История на село Светослав, Силистренско“ 
с автор Илия Стефанов.                   

По повод Националната библиотечна седмица имахме участие в кръгла маса на тема 
„Библиотеките – място за учене през целия живот“ в РБ „Партений  Павлович“, гр. Силистра с 
презентация „Читалищната библиотека – привлекателен център за децата в училищна възраст“ 
-  представена от Гинка Тодорова и  Виолета Хараланова – 14.05.2015г. 

Нова форма в библиотечната дейност е организирането на „Лятна библиотека” през 
месеците юни, юли и август, в която на  децата се предоставя възможност за участие в 
различни инициативи, организирани от екипа на читалището, съобразени с техните интереси и 
желания. Те четат, рисуват, апликират, спортуват, участват в занимателни игри, в драматизации 
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на приказки, разучават игри от миналото, народни хора, организират детски партита и други. 
Читалищната библиотека не само осмисля ваканционните дни на кайнарджанските деца, 
предлагайки им незабравими преживявания, но и способства за личностното им изграждане -  
децата усъвършенстват способностите си, получават нови познания от различни области на 
изкуството, стават по-сплотени, по-отговорни, придобиват умения за работа в екип. 

Художествената самодейност през периода обхваща работата на постоянни и 
временни групи. Постоянни са детският танцов състав,  двете женски вокални групи, клубът за 
народни танци,  кръжокът за художествено слово, клубът „Всичко за всеки” и Кукерската група.                             
                                                                                                     

През последните три години изявите на творческите колективи едва ли са били 
достатъчни. Немалко са участията на съставите ни в събори, фестивали, празници с 
национално и местно значение. Ще се огранича само в тяхното изброяване, за да си ги 
припомним заедно. 

 

ДЕТСКИ ТАНЦОВ СЪСТАВ „ИЗВОРЧЕ”  / в новата си версия и обновен състав/ 

Хореограф Росен Атанасов, корепетитор Пламен Скорчелиев 
 Фестивал на автентичен Аврен – 2013г. в  КК „Камчия”. 
 Участия в местни изяви 
 Концерти в селата Зарник и Чолаково през 2015г. 
 
 
ВОКАЛНА  ГРУПА „ПЕРУНИКА” 
Ръководител Пламен Скорчелиев 
 Кулинарен фестивал на Добруджа „Празник на гърнета”, с. Зимница,  обл. Добрич – 

08.06.2013г. - получени награди – Удостоверение за участие на читалището, 
Удостоверение за участие в конкурса за автентични ястия –  І награда за 
Виолета Халаранова  и Удостоверения за участия в конкурса за автентични 
ястия – Гинка Тодорова, Катя Иванова, Надя Маринова. 

 Тринадесети национален фолклорен фестивал „Искри от миналото 2013”, гр. 
Априлци, обл. Ловеч - 26 – 28.07.2013г. – получена награда – ІІІ място „Сребърен 
медал” в раздел „Певческо изкуство”. 

 Втори фолклорен фестивал „Срацимир към корените”, с. Срацимир,    обл. Силистра 
– 12.10.2013г. 

 Празник на житото и хляба в гр. Алфатар, обл. Силистра - 04.09.2014г. 
 „Най – дългият шиш за рекордите на Гинес” в гр. Алфатар, обл. Силистра -

05.09.2014г. 
 ІV НФФ „Море от ритми“ в гр. Балчик на 20 – 22.09.2014г. – получена награда – ІІІ 

място, в категория „Обработен фолклор”, раздел  „Хорове над 18г.”          
 Осми събор на народното творчество „Като жива вода – Суворово 2015” ,гр. 

Суворово, обл. Варна – 01 – 02.05.2015г. - получена награда  - І място,  раздел 
„Певчески групи”. 

 Осми празник на водните лилии  в с. Малък Преславец – 13.06.2015г. 
 Трети фестивал „Мамалига 2015“ в с. Нова Черна, обл. Силистра - 03.10.2015г. 
 Участия в местни  изяви 
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ВОКАЛНА  ГРУПА „ВОЙНОВКА” 
Ръководител Минчо Панев 
 Осми национален фолклорен тракийски събор „Богородична стъпка”, Старозагорски 

минерални бани – 10 – 11.08.2013г. 
 Регионален фолклорен събор „Текето“ в гр. Крушари, обл. Добрич - 20.07.2014г. 
 Традиционен празник „Край чешмата под липите“, с. Богорово, обл. Силистра  - 

30.08.2014г. 
 Празник на житото и хляба в гр. Алфатар, обл. Силистра - 04.09.2014г. 
 ХІ Черноморски събор „Евро фолк – 2014“ в гр. Китен, обл. Бургас - 06.09.2014г. 
 Седми национален събор на читалищата  в гр. Бяла, обл. Варна - 27 – 28.06.2015г. 
 Четвърти НФС „Лудогорие“  в местността „Пчелина”, гр. Разград -  06 – 07.07.2015г. 
 Шести събор за автентичен фолклор „Тополи пее и се смее“ в с. Тополи,  обл. Варна - 

29 – 30.08.2015г. 
 Празничен концерт - Три години от създаването на НЧ „Чудомир – 2012“  в  с. Поп 

Кралево, обл. Силистра на 13.09.2015г. 
 Участия в местни  изяви 

 
  КЛУБ  ЗА  НАРОДНИ ХОРА  „ИЗВОР” 

Хореограф Росен Атанасов, корепетитор Пламен Скорчелиев 
 Тринадесети национален фолклорен фестивал „Искри от миналото 2013”,  гр. Априлци 

- 26 – 28.07.2013г. – получена награда – ІІІ място „Сребърен медал” в раздел 
„Танцово изкуство”. 

 Втори фолклорен фестивал „Срацимир към корените”, с. Срацимир,                         
обл. Силистра – 12.10.2013г. 

 Празник на житото и хляба в гр. Алфатар, обл. Силистра - 04.09.2014г. 
 „Най – дългият шиш за рекордите на Гинес” в гр. Алфатар, обл. Силистра -05.09.2014г. 
 ІV НФФ „Море от ритми“ в гр. Балчик на 20 – 22.09.2014г. 
 Осми събор на народното творчество „Като жива вода – Суворово 2015”, гр. Суворово, 

обл. Варна – 01 – 02.05.2015г. - получена награда  - ІІ място, раздел „Танцово 
изкуство”. 

 Осми Празник на водните лилии  в с. Малък Преславец – 13.06.2015г. 
 Трети фестивал „Мамалига 2015“ в с. Нова Черна, обл. Силистра - 03.10.2015г. 
 Участия в местни  изяви 
 
КУКЕРСКА ГРУПА 

Ръководители Гинка Тодорова и Валентина Токушева 

 ХІ Национален фестивал на кукерите „Калипетрово 2013” – 23.03.2013г. – получена 
награда -  ІІ място за автентичност . 

 V национален събор на читалищата Бяла 2013. - 28 – 30.06.2013г. 
 VІ национален събор на читалищата Бяла 2014 - 27 – 29.06.2014г.- получена награда 

–І място и златен медал. 
 ІV НФФ „Море от ритми“ в гр. Балчик на 20 – 22.09.2014г. – получена награда –                     

ІІІ място.  
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 Областен фестивал „Добруджански кукери – 2015“ в с. Варненци,  обл. Силистра – 
награда за обреден маскараден обичай - 15.03.2015г.   

 ХІІ Национален кукерски фестивал „Калипетрово 2015“ –  трета награда за 
автентичност – 28.03.2015г. 

 Кукерски празник в с. Кайнарджа. 
 

Освен изброените участия в национални и регионални изяви, всички самодейни групи 
имат и участия в местни  изяви: 

o Концерти, посветени на националния празник на Р България ; 
o Тържествени концерти за 24 май – Ден на славянската писменост, българската 

просвета и култура ; 
o Общински прегледи на художествената самодейност; 
o Фолклорен събор „Край чешмата под върбата”; 
o Коледни концерти. 

                                                            
 
  КРЪЖОК ПО ХУДОЖЕСТВЕНО СЛОВО  
  Ръководител Валентина Токушева                    

 Общински рецитаторски конкурс „Ти ни трябваш и днес, Апостоле”, посветен на 140 
години от обесването на В. Левски – 15.03.2013г. 

 Х общински ромски празник, с. Средище -2015г.  
  Сурвакарска група в Новогодишната нощ. 

 
КЛУБ „ВСИЧКО ЗА ВСЕКИ” 
Ръководители Виолета Хараланова и Людмила Вазарова 
  Изработка и изложба на мартеници за „Баба Марта”.  
 „Да нашарим яйцата заедно”- боядисване, рисуване, апликиране, изложение 
 Участие в проект „Желаният Дунав“ в проектна дейност „Килим река“ – изплитане на 

парчета от прежда. 
 Изработка на реквизит за самодейните групи /бъклица, конче, колани, ризи, 

маскарадни костюми/. 
 За първи път читалището организира Фото-конкурс „Моята градина 2014“. 

 Събиране на снимков материал. 
 Изготвяне на мултимедийни презентации от предоставения снимков материал. 
 Награждаване на участниците и запознаване с мултимедийните презентации. 

  През 2015г. участвахме  в Национален фотоконкурс „Чешмите на България“ , организиран 
от Международен воден мост, посветен на световния ден на водата – 22.03. – със снимка на 
Историческата чешма и получихме  Специална награда за обществена организация. 
Снимката е изложена в Музея на Земята и хората. 
  Камерна група от  самодейци  участва в петия НФФ „Море от ритми“,  в Раздел 
„Автентичен фолклор“, категория „Автентична носия“, със следните носии –мъжка празнична, 
женска празнична, коледарска, лазарска и кукерска в гр. Балчик, обл. Добрич на 20 – 
21.09.2015г. Награда БРОНЗОВ ПЛАКЕТ за МЪЖКА НОСИЯ /коледерска/. 

Немалка част от изявите на самодейците съставляват участията им в празници, чийто 
организатор или съорганизатор е читалището. Такива са традиционните общоселски 
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увеселения на площада за посрещане на Нова година, на които с различни конкурси се 
постарахме да обхванем от малките до най – възрастните жители на Кайнарджа. 

С особено задоволство споменаваме изданията на фолклорния събор „Край чешмата под 
върбата”, който успяхме да запазим като ежегоден, със статут на регионален. През отчетния 
период бяхме съорганизатори с община Кайнарджа на неговите последни три издания - ХI, ХII и 
ХIII . С всяка година интересът на изпълнители от силистренска, добричка, варненска, русенска, 
разградска и търговищка област се увеличава и, като че ли, само един ден за провеждането му 
не е достатъчен.  

С опита, който придобихме от  организацията на събора, през 2013г. успяхме да 
осъществим Втори фолклорен фестивал „С ритъма на сърцето” с международно участие на 
фолклорни групи от Беларус и Румъния. Организацията му, обаче, се оказа непосилна за 
читалището и общината, след като община Силистра отказа осигуряване на средства и 
подкрепа на НЧ „Св. Св. Кирил и Методий - …….” гр. Силистра. Това ни принуди да се откажем 
от този фестивал, който предлагаше възможности жителите на Кайнарджа и общината да се 
докоснат до фолклора и на други народи.                                                                       

Неотменна част от традиционната ни дейност е работата ни с временни групи, които се 
сформират и съществуват във връзка с отбелязването на празниците от народния календар. 
Коледари, сурвакари, лазарки на практика са мостът между минало и бъдеще, между традиция 
и съвременност и ние се стремим непременно да ги съхраним и да присъстват в празниците на 
кайнарджанци. 

Традиция с многогодишна история е Бабинден, който освен с обичайните ритуали и 
веселби, хората от селото свързват и с вниманието, с което читалището обгръща всяко 
семейство, сдобило се с рожба през предходната година. Едва ли символичните подаръци, 
които правим на децата, са достатъчна помощ, но, придружени с поздравителни адреси до 
родителите, са израз на нашето отношение към този важен момент в живота на всяко семейство 
– раждането на дете. Особено в последните години, в които децата на Кайнарджа са все по-
малко. 

Опитахме се и успяхме  през изминалите три години да възродим една традиция в 
Кайнарджа, която през последните десетилетия бе забравена – общоселския празник за Деня 
на лозаря, търсейки все още най-добрата форма за организацията му, за да се наложи като 
традиционен. 
       Освен изброените вече, нашето читалище е организатор и на други ежегодни общоселски 
празници – Кукерски празник, площадно увеселение за жителите и гостите на Кайнарджа  в 
навечерието на селския събор , подготовка на коледарски групи за коледуване на Бъдни вечер. 
       В годините на прехода нашето читалище се сблъска с всички трудности на този сложен 
процес – предизвикателството да оцелее и нуждата да си осигури допълнителни източници на 
финансиране, изпитанията, свързани със смисъла на демократичните промени, въпросите 
относно мисията на читалището в новата ситуация – доколко преобладаваща да е 
традиционната ни дейност и в каква посока да са търсенията ни за разширяване ролята и 
дейностите на читалището. Това принуди читалищното настоятелство да се насочи и към други 
източници на финансиране, а да не разчита единствено на държавната субсидия. От  такси за 
помещение  и нов читател са събрани общо 1 534,00 лв.; приходите от читалищните земи /42,5 
дка – обработваеми 35 дка/ са в размер на 6 300,00 лв. за стопански години 2012/2013,  
2013/2014, 2014/2015 - по 2 100,00 лв.; от членски внос – 1 125,00 лв.; дарения – 1 970,00 лв. от 
земеделските производители – Атанас Чанев, Петко Костадинов, Калина Георгиева и  ПП ГЕРБ 
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и от проекти – 8 318,00лв., от тях 535,00  лв. от Областна администрация и 7 783,00 лв. от 
Програма „Глобални библиотеки - България“. 

През 2013г. читалището работи по два проекта: 
1. Ден на Европа – 9 май. Участие в кампанията „Европейска година на гражданите 2013” с 

поредица от мероприятия: 
 Уреждане на кът „Ние сме в Европа”. 
 Конкурс за детска рисунка „Аз съм в Европа”. 
 Пътуване „Европа”. 
 Тържествен концерт за Деня на Европа. 
 Презентация „Пътешествие в Европа”. 

Финансиран от Областна администрация. 

2. По проект „Хранене за живот” – м. 08. – м.10.2013г. със следните дейности. 
 Изложение на книги, вестници, списания на тема „Здравословно хранене”. 
 Кулинарна изложба със здравословни храни. 
 Провеждане на конкурсите за мултимедийна презентация, компютърна рисунка и 

фотоконкурса. 
 Организиране на среща за събиране на рецепти със здравословни храни. 
 Детско парти „Здравословно хранене” – творения на децата с плодове и зеленчуци.  
 Организиране на лекции от лекар на тема „Моята храна е моето здраве”. 
 Провеждане на заключителен хепънинг „Здраве за всички”. 
 Изработване на сайт „Хранене за живот”. 

Финансиран от Програма „Глобални библиотеки – България”, Грантова схема за финансиране 
на иновативни проекти. Съвместно с останалите три общински читалища. 
  През 2014г. Общинското ръководство подпомогна читалището с осигуряване на средства 
за извършване на ремонтни дейности в размер на 22 000.00 лв. 

И през трите години Настоятелството използва възможността, която дава ПМС за 
изпълнение  на бюджета на РБ и кандидатства с проекти пред Министерство на културата с 
проекти за допълваща субсидия и закупуване на художествена литература, но не бяхме 
одобрени. 
     Трудност и през тези три години срещнахме с мотивацията на младите хора за участие в 
читалищните дейности. Членовете ни са предимно самодейци и хора, на които не им е 
безразлична институцията читалище /2013 – 75; 2014 -77; 2015 -77/. Тенденцията към 
увеличение на читалищните членове, обаче, не бива да ни удовлетворява и успокоява. Ще сме 
доволни,  ако се запази и през следващите години. От особена важност за нас е членството да 
не е самоцел – получаване на лични облаги, а принос за обогатяване на основната цел – 
читалището да е пазител и разпространител на българската култура и традиции. 

 Позволявам си от името на Настоятелството да изкажа  благодарност на всички 
читалищни членове, всеки със своя собствен принос в общата ни дейност. 
 Настоятелството, работило през последните три години, е в състав - Валентина Токушева 
– председател, Димитрина Пипиджиева – зам. председател, Даринка Шарбанова, Пламенка 
Василева и Росен Атанасов – членове. На своите заседания то се занимава с планиране на 
читалищна дейност, изготвяне на проекто – бюджети, подготовка на различните инициативи. 
Взети са решения, свързани с дейността на самодейните колективи, с извършването на всички 
читалищни разходи. Освен с управление, повечето от членовете на настоятелството се 
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ангажираха в читалищния живот с участието в подготовката и реализацията на едно или друго 
читалищно мероприятие, с обсъждане на идеи за проекти. Благодаря им – на тях и на 
работещите в читалището – Гинка Тодорова – читалищен секретар; Виолета Хараланова – 
библиотекар и Людмила Вазарова -  технически секретар - библиотекар, за чувството им за 
отговорност, за всеотдайността им, за удовлетворението, че работим добре като екип.                                                                                                        
 Уважаеми дами и господа, едва ли направеният отчет за дейността на нашето читалище 
през периода от декември 2012 – декември 2015г. е изчерпателен - останали са, може би, 
незасегнати теми и проблеми, убегнали от нашето внимание.                      

Надявам се да се включите активно в обсъжданията. 

Текуща информация за дейността на читалището може да намерите в уеб сайта: izvorite.org     
и на страницата във фейсбук Читалище Кайнарджа, област Силистра 
 
БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!                                          Валентина Токушева                                                              
27.01.2016г.                                                                             Председател                                        


