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ОТЧЕТ 
НА НАСТОЯТЕЛСТВОТО ЗА ДЕЙНОСТТА НА                                            

НЧ “ОТЕЦ ПАИСИЙ – 1942” 

през периода 2009 – 2012г. 

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, 

читалището, със 70-годишна история, запази и доразви традиционните 

форми в своята дейност: художествена самодейност, празниците от 

народния календар, библиотечна дейност – с новаторски форми.  

Художествената самодейност през периода обхваща работата на 

постоянни и временни групи. Постоянни са детският танцов състав, 

женските вокални групи, клуб за народни танци и кръжок за художествено 

слово.                                                                                                    

 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 

 МЕЖДУНАРОДЕН ДЕТСКИ ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ  

град CЛОБОЗИЯ – РУМЪНИЯ 2010 година ;   

 МЕЖДУНАРОДЕН  МЛАДЕЖКИ ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ  

град СИМАВ – ТУРЦИЯ 2011 година ; 

 Концерти в гр. Силистра, посветени на 1 май -  Ден на труда, 24 май – 

Ден на българската просвета и култура.   



2 
 

                                                            

 Фолклорен събор на народното творчество,  с. Краново,                                    

обл. Силистра, 03.11.2012г. 

ВОКАЛНА  ГРУПА “ПЕРУНИКА” 

 Фолклорен събор “От дума на дума, от песен на песен”,    гр. Дряново,      

01-03.07.2010г.; 

  Фолклорен събор “Текето”,  с. Александрия, обл. Добрич, 30.05.2010г.  

  Фолклорен събор на народното творчество “Петропавловски събор”, 

гр. Лясковец,  25-26. 06. 2011г.; 

  Конкурс “С песните на Калинка Вълчева”,  гр. Тервел, 01.11.2011г.; 

  “ІV национален събор на читалищата – Бяла 2012”, гр. Бяла,                   

обл. Варна, 30.06. -01.07.2012г.; 

  Фолклорен фестивал “Автентичен Аврен”, с. Аврен, обл. Варна,                        

28-29.09.2012г.;                                                               

  Фолклорен събор на народното творчество, с. Краново, обл. 

Силистра, 03.11.2012г. 

ВОКАЛНА  ГРУПА “ВОЙНОВКА” 

 Фолклорен събор “Сребърна пее и се смее” с. Сребърна, обл. 

Силистра, 17.05.2010г. ; 

  Фолклорен събор , с. Главан, 2010 и 2012г. ; 

  Фолклорен събор на народното творчество “Петропавловски събор”,        

гр.  Лясковец,  25-26. 06. 2011г. ; 

  Конкурс “С песните на Калинка Вълчева”, гр. Тервел, 01.11.2011г. –               

І място; 

  ІІІ национален фестивал – конкурс “С песните на Георги Германов”,     

гр. Варна, 06-07. 06.2012г. -  ІІІ място ; 

  ІІІ събор на Българите от Северна Добруджа, с. Дъбовик,                          

обл. Добрич, 27.09.2012г. ; 

  Събор на пенсионерите, с. Васил Левски, обл. Силистра, 06.10.2012г. 

КЛУБ  ЗА  НАРОДНИ  ТАНЦИ  “ИЗВОР” 

   Фолклорен събор “От дума на дума, от песен на песен”,  гр. Дряново,                  

01-03.07.2010г. ; 

  Фестивал на танцовите клубове “Фолклорна броеница”, гр. Горна 

Оряховица, 25-26.06.2011г. ; 

   “ІV национален събор на читалищата – Бяла 2012”, гр. Бяла,                    

обл. Варна, 30.06. – 01.07.2012г. ; 

     І национален фестивал на клубовете за народни танци                                

“С ритъма на сърцето”, гр. Силистра,  01.09.2012г.; 
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   Фолклорен фестивал “Автентичен Аврен”, с. Аврен, обл. Варна,                        

28-29.09.2012г.   ;                                                          

   Фолклорен събор на народното творчество, с. Краново, обл. 

Силистра, 03.11.2012г. 

Като реализатори на общинската културна програма са участията ни в 

традиционните концерти на кайнарджанска сцена –        в чест на 

националния празник на Р България,   в  навечерието на Коледа,  за Деня на 

славянската писменост и на българската просвета и култура, общински 

прегледи на художествената самодейност. 

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. 

С особено задоволство споменаваме изданията на фолклорния събор 

“Край чешмата под върбата”, който успяхме да запазим като ежегоден, със 

статут на регионален. Тази година отбелязахме неговото Десето издание. 

С опита на добри организатори организирахме и празник на народното  

творчество, посветен на 230 години от основаването на село Краново. 

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, кукери, 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 ни 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. 

Членовете на клуба ни “Всичко за всеки” – жени и деца, освен с 

разговори по разнообразни теми, които ги вълнуват, вече са творци и  на 

саморъчно изработени мартеници и красиво боядисани  великденски яйца, 

които след това уреждат в изложби, избирайки най-красивите мартеници и 

най-писаните яйца. 
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Тази година уредиха  есенна изложба  с дарове от природата -“Плодородна 

и златна”. 

Опитахме се да възродим една традиция в Кайнарджа, която през 

последните десетилетия бе забравена – общоселски празник за Деня на 

лозаря, търсейки все още най-добрата форма за организацията му,  но не 

успя да се наложи като традиционен. 

      Освен изброените вече, нашето читалище е организатор и на други 

ежегодни общоселски празници –          8-март, Кукерски празник, Първа 

пролет, площадно увеселение за жителите и гостите на Кайнарджа  в 

навечерието на селския събор. 

          Стремейки се да разчупим традиционните форми на читалищната 

дейност и да привлечем хора с различни потребности и интереси, 

потърсихме и други форми на работа – организиране на общински 

рецитаторски конкурс  “Вечният огън на мира”, посветен на 65-та 

годишнина от победата над хитлерофашизма /2010г./. Направихме и 

първата “Лятна библиотека”- деца посетиха децата от Центъра за 

настаняване от семеен тип, където четенето стана взаимно. Членове от 

кръжока по художествено слово участваха в регионален конкурс по 

художествено слово за изпълнение на стихотворения от възрожденски 

автори в град Силистра 2012г.  Читалището е редовен участник в 

националния маратон “Четяща България” под надслов “Голямото 

кайнарджанско четене” – деца и възрастни четат заедно.  

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 книга да прочетем, 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 глобализиращия  се свят 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” успяхме да създадем “новата 

библиотека”. Програмата е част от международната инициатива “Глобални 

библиотеки”, финансирана от Фондация “Бил и Мелинда Гейтс”. Ключови 

партньори по проекта са Министерство на културата, Министерство на 

транспорта, информационните технологии и съобщения, Българска 
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библиотечно – информационна асоциация, Национално сдружение на 

общините в Република България, Изпълнителна агенция П Р О О Н. 

Включихме се в проекта в неговия втори етап. Още през 2009 г. 

общината ни предостави за безвъзмездно ползване помещение, тъй като 

нашата библиотека е малка. Читалището със собствени средства го 

ремонтира, освежи и дооборудва, за да създадем уют за бъдещите 

посетители. През 2010г. нашата библиотека беше одобрена по Програма 

“Глоб@лни библиотеки -България”, а през 2011г. получи своето 

оборудване – 5 броя настолни компютъра, необходимия софтуер, 

мултифункционално устройство, проектор с екран, маршрутизатор и 

комуникатор. Преместихме фонда на Детския отдел, за да могат децата 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. 

     Библиотекарят, назначен по Програма “Глоб@лни библиотеки - 

България”/0.5 щ.бр. + 0.5 щ.бр. от читалището/, и секретарят преминаха 

обучения в пет направления: Информационни и комуникационни 

технологии; Организация и управление на работата в обществената 

библиотека; Услуги в модерната библиотека; Общуване и работа с 

потребители и общности; Застъпничество, набиране на средства и 

разработване на проекти. 

В момента нашата библиотека разполага с 11996 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. 

    През отчетния период фондът ни се е обогатил с 327 тома, на стойност 

3433,20лв. /дарение и покупка/.                         

 През 2010г. читателите са 80, посещенията в библиотеката -2009, 

раздадената литература е 1779 тома. 

  През 2011г. потребителите са 1349 от тях читатели - 66 и ползватели 

на компютри -1283, посещенията са 2793 – в читалня -1662, в 

информационния център -1171, раздадената литература е 1068 тома. 
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  През 2012г. потребителите са 2670 от тях читатели -79 и ползватели 

на компютри -2591, посещенията са 5983 – в читалня -2772, в 

информационния център -3211,   раздадената литература е 1352 тома. 

    От тук ни става ясно, че библиотеката с новата си визия става все по 

посещавана и е място за добра комуникация.     Запазва се и интересът 

към пресата. През трите години направихме абонамент за в-к “24 часа”, 

“Всичко за всеки”, “Хоби фермер”, “Моята градина”,”Читалищен вестник”, 

регионалния в-к “Форум” за североизточна България. 

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 1257 лв.; приходите от 

читалищните земи /42,5 дка – обработваеми 35 дка/ са в размер на 3150 лв. 

за стопански години 2009/2010,  2010/2011, а за 2011/2012 не е получена; от 

членски внос 1005 лв.; дарения 720 лв. от ПП ГЕРБ. 

      През 2011г. Общинското ръководство подпомогна участието на 

ДТС “Изворче“ в Международен  младежки фолклорен фестивал в гр. 

Симав, Турция с   извършен разход на транспортна  услуга.  

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. През 2010г. 

нямаше отпуснати средства, през 2011г. ни отпуснаха 900 лв. за 

художествено -  творческа дейност /подновиха се ризите на женската 

вокална група/, а за 2012г. все още няма одобрения. Кандидатствахме  с  

проект по Програма “Българските библиотеки – съвременни центрове за 

четене и информираност” 2012, но не бяхме одобрени. 

     Непрекъснато търсим съмишленици и партньори да осъществим 

идеите си. На тоя етап такива сме открили в лицето на НЧ “Св.св. Кирил и 

Методий - 1966”,                  гр. Силистра, Регионална библиотека 

“Партений Павлович”, гр. Силистра, читалище “Саморазвитие - 1902”, 

гр.Завет,  ОУ – Кайнарджа, Дневен център за стари хора, общинско          

ръководство.  
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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 /2010 – 57; 2011 

-72; 2012 -75/. Тенденцията към увеличение на читалищните членове, 

обаче, не бива да ни удовлетворява и успокоява. Ще сме доволни,  ако се 

запази и през следващите години. 

 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 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 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 ноември 2009 – ноември 2012г. 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.weebly.com      

и на страницата във фейсбук  

Читалище Кайнарджа, област Силистра 

 

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО! 

  28.11.2012г.                                              Валентина Токушева                                                              

                                                                            председател 

 


