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

 

 
ОТЧЕТ 

НА НАСТОЯТЕЛСТВОТО ЗА ДЕЙНОСТТА НА НЧ “ОТЕЦ ПАИСИЙ – 1942” 
през 2015г. 

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. 

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.  

 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“. 

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”; 
 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. 
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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 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.                                                                                                                                  

ДЕТСКИ ТАНЦОВ СЪСТАВ „ИЗВОРЧЕ”  / в новата си версия и обновен състав/ 
Хореограф Росен Атанасов, корепетитор Пламен Скорчелиев 
 Участия в местни изяви 
 Концерти в селата Зарник и Чолаково през 2015г. 
 
ВОКАЛНА  ГРУПА „ПЕРУНИКА” 
Ръководител Пламен Скорчелиев 

 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 
 
ВОКАЛНА  ГРУПА „ВОЙНОВКА” 
Ръководител Минчо Панев 
 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 
 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 

 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. 
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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                    

 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/. 
  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 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, традиционните празници за Бабинден, Деня на лозаря и Кукерски празник. 

С особено задоволство споменаваме изданията на фолклорния събор „Край чешмата под върбата”, 
който успяхме да запазим като ежегоден, със статут на регионален. 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.  
 
Опит на читалището е да предоставя: 

 Административни услуги, свързани с изготвянето на документи, услуги за весели ритуали/диплом, 
поздравителен адрес, дипляна/, траурни слуги /скръбна вест, възпоменание/, копирни услуги, аудио и 
видеозаписи; 

 Информационни услуги – различна информация чрез интернет, преса и литература. 
 
Текуща информация за дейността на читалището може да намерите в уеб сайта: izvorite.org     
и на страницата във фейсбук  Читалище Кайнарджа, област Силистра. 
 
                                                                                                                                                                Валентина Токушева                                                              
28.03.2016г.                                                                                                                                         Председател     
              
                                                                                                                                                               Гинка Тодорова                                    
                                Секретар 


