
ОТЧЕТ НА НАСТОЯТЕЛСТВОТО 
ЗА ДЕЙНОСТТА  НА  НЧ  „ОТЕЦ ПАИСИЙ -1942г.” 

ПРЕЗ 2010 г. 
    

  Народно читалище „Отец  Паисий -1942г.” с.Кайнарджа, общ.Кайнарджа, обл.Силистра,   

ул. „ Георги Токушев” №1 , тел.: 08679 83 14. 

  Дейността на читалището е свързана с развитие, обогатяване и подпомагане на куртурния 

живот, социалната и образователната дейност, на любителското художествено  творчество, оказване 

на помощ и подкрепа на деца и възрастни хора от рискови групи, чрез предоставяне на различни 

социални услуги и достъп до информация, уреждане и поддържане на библиотека, читалня, фото-, 

фоно-, филмо- и видеотека, създаване и съхраняване на музейни сбирки, организиране на школи, 

кръжоци, курсове, клубове, кино-  и  видеопоказ,  празненства, концерти, чествания ,  събори  и 

младежки дейности предоставяне на компютърни и интернет услуги. 

  Читалището работи в тясно взаимодействие с местната власт, учебни заведения, културни 

институти и обществени  организации,  които извършват културно – просветна  дейност и социална 

дейност. 

Художествената самодейност през периода обхваща работата на постоянни и временни групи. 

В момента  действат самодейни колективи –  2 - женски фолклорни групи-Вокална група 

”Перуника”и фолклорна група „Войновка”,  детски танцов състав „Изворче”,  клуб по  танци „Извор” 

и клуб ”Всичко за всеки”. 

 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 фолклорен фестивал в гр.Слобозия, Румъния-17-17.05.2010 г. 

 Концерти в гр.Силистра посветени на Великден / 01.04.2010 г./ и 1-май –Ден на труда 

/01.05.2010 г./ . 

 Участия в местни  изяви: 

- концерт посветен на националния празник на Р България -03.03.2010 г. 

- общински прегледи на художествената самодейност – 05.05.2010 г. 

- фолклорен празник „Край чешмата под върбата”-05.06.2010 г. 

- коледен концерт-22.12.2010г. 

  Творческа почивка в гр.Приморско. 

            Вокална група „Перуника”: 

 Участия в местни  изяви: 

- концерт посветен на националния празник на Р България -03.03.2010г. 

- общински прегледи на художествената самодейност – 05.05.2010г. 

- фолклорен празник „Край чешмата под върбата”-05.06.2010г. 

- коледен концерт-22.12.2010 г. 

  Фолклорен събор „Текето”,с.Александрия, обл.Добрич: 

  Фолклорен събор „От дума на дума от песен на песен”, гр.Дряново, обл.Габрово-01-

04.07.2010г. 

Фолклорна  група „Войновка”: 

 Участия в местни  изяви: 

- концерт посветен на националния празник на Р България -03.03.2010г. 

- общински прегледи на художествената самодейност – 05.05.2010г. 

- фолклорен празник „Край чешмата под върбата”-05.06.2010г. 

- коледен концерт-22.12.2010 г. 

 Фолклорен събор „Сребърна се смее и пее”,с.Сребърна, обл.Силистра -17.05.2010г. 

 Фолклорен събор в с.Срацимир, обл.Силистра-12.06.2010 г. 

 Фолклорен събор в с.Главан, обл.Силистра -26.06.2010 г.. 

       Клуб по  танци „Извор”: 

 Фолклорен събор „От дума на дума от песен на песен”, гр.Дряново, обл.Габрово-01-

04.07.2010 г. 

 Коледен концерт в Кайнарджа-22.12.2010 г. 

 



 Клуб „Всичко за всеки „: 

 Изработка и изложба на мартеници за „Баба Марта”; 

 „Великденско яйце”- боядисване и изложба на великденски яйца и козунаци. 

Кръжок по художествено слово – взема участия във всички местни изяви. 

Временни групи – детска лазарска, младежка коледарска,  детска сурвакарска 

Читалището е организатор на общоселски празници – Бабинден, Осмомартенки вечери, 

Кукерски празник, Конни надбягвания и общинският преглед на художествената самодейност. 

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 библиотека разполага с 13935 тома,  от които художествена - 

6426  тома,   отраслева –5217  тома, детска художествена -  2077 тома, детска отраслева –215 

тома.Читателите са 80 , от тях до 14 г.-56, над 14 г.-24, мъже-30 и жени -50.Според образованието: 

начално -58; основно -2; средно -13; висше-7. 

Стремежът ни е непрекъснато да обогатяваме фонда, за да задоволим потребностите на 

нашите читатели от всички възрасти. 

       Най – голям читателски интерес продължават да проявяват децата, като детската 

художествена и задължителната ученическа литература са постоянно търсени. 

      Жените съставляват по-голям дял от читателите ни. Преобладават читателите със средно и 

основно образование сред възрастните, малкият брой читатели с висше образование съответства  

на броя специалисти, живущи в населеното място . 

     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. 

     През изтеглата година нашите читатели – малки  и големи – участваха активно в маратона 

„Четяща България ” под надслов  „Голямото Кайнарджанско четене” . 

     Библиотеката беше организатор на общински рецитаторски конкурс „Вечният огън намира ” 

посветен на 65 –та годишнина от победата. 

     През 2010г.нашата библиотека е одобрена по програма „Глобални библиотеки”. 

          През 2009 г. и 2010 г .читалището е партньор на ОУ „Черноризец Храбър ”, с.Кайнарджа по 

проекта  - ”ЛАБИРИНТ. Комплекс от извънкласни форми на обучение за развитие на потенциала на 

учениците от с.Кайнарджа ” 

По -  Оперативна програма „ Развитие на човешките ресурси ” ; Схема за безвъзмездна помощ 

BG051PO001-4.2.03  „ Да направим училището привлекателно за младите хора ”. 

 Кандидатства с проект на НЧ ”Отец Паисий-1942г.” / ”Ремонт и обновяване на 

сградата на читалище „Отец Паисий-1942г.”, по мярка 322 по Програма за развитие на 

селските райони. -няма решение за одобрението му. 

             През годината Настоятелството  редовно провеждаше своите заседания и вземаше решения за 

дейността на читалището. 

             Председател – Валентина Христова Токушева; секретар – Гинка Костадинова Тодорова; 

технически –секретар -библиотекар – Людмила Петрова Вазарова. 

 

 

23.03.2011 г.                                                                                                 Изготвил 

                                                                                                                                        Г.Тодорова                                                 

 

                                                                                                         

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ                                                                                                                                                            

В.ТОКУШЕВА 

 

                                                                


