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

ПРЕЗ 2011 г. 
    

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

ул. „ Георги Токушев” №1 , тел.: 08679 83 14, e- mail: izvor_@abv.bg 

 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. 

През отчетният период към читалището функционираха следните самодейни колективи –  2 - 

женски фолклорни групи-Вокална група ”Перуника”и фолклорна група „Войновка”,  детски танцов 

състав „Изворче”,  школа за народни танци  клуб „Извор” и клуб ”Всичко за всеки”, кръжок по 

Художествено слово. 

 Немалко са участията на съставите ни в събори, фестивали, празници с международно, 

национално и местно значение. Ще ги припомним в тяхното изброяване: 

           Детски танцов състав „Изворче”: 

Международен фолклорен фестивал в гр.Симав, Турция-20-25.04.2011 г. 

 Концерти в гр.Силистра посветени на 1-май –Ден на труда /01.05.2011 г./ и 24 май –Ден на 

българската просвета и култура /23.03.2011г./ . 

 Участия в местни  изяви: 

- концерт посветен на националния празник на Р България -03.03.2011 г. 

- общински прегледи на художествената самодейност – 20.05.2011 г. 

- фолклорен празник „Край чешмата под върбата”-18.06.2011г. 

- коледен концерт-23.12.2011 г. 

             Вокална група „Перуника”: 

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

 Фолклорен събор на народното творчество „Петропавловски събор”, гр.Велико Търново, 

гр.Лясковец-25-26.06.2011г. 

 Конкурс „С песните на Калинка Вълчева”, гр.Тервел -01.11.2011г. 

 Участия в местни  изяви: 

- концерт посветен на националния празник на Р България -03.03.2011г. 

- общински прегледи на художествената самодейност – 20.05.2011 г. 

- фолклорен празник „Край чешмата под върбата”-18.06.2011 г. 

- коледен концерт-23.12.2011 г. 

Фолклорна  група „Войновка”: 

 Фолклорен събор на народното творчество „Петропавловски събор”, гр.Велико Търново, 

гр.Лясковец-25-26.06.2011г. 

 Конкурс „С песните на Калинка Вълчева”, гр.Тервел -01.11.2011г. 

 Фолклорен събор в с.Главан, обл.Силистра -03.06.2011 г.. 

 Участия в местни  изяви: 

- концерт посветен на националния празник на Р България -03.03.2011г. 

- общински прегледи на художествената самодейност – 20.05.2011 г. 

- фолклорен празник „Край чешмата под върбата”-18.06.2011 г. 

- коледен концерт-23.12.2011 г. 

      Школа по народни танци  Клуб „Извор”: 

 Фолклорен събор на танцовите клубове „Фолклорна броеница”, гр.Горна Оряховица-25-

26.06.2011 



 Участия в местни  изяви: 

- концерт посветен на националния празник на Р България -03.03.2011г. 

- общински прегледи на художествената самодейност – 20.05.2011 г. 

- фолклорен празник „Край чешмата под върбата”-18.06.2011 г. 

- коледен концерт-23.12.2011 г. 

      Клуб „Всичко за всеки „: 

 Изработка и изложба на мартеници за „Баба Марта” и  кукерски маски; 

 „Заедно да нашарим яйцата”- 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 –вземат 

участие според вида на групата. 

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 14152 тома, а читателите са 66. 

     През 2010г.нашата библиотека беше одобрена по програма „Глобални библиотеки”, а през 2011 

г. получи своето оборудване- 5 броя настолни компютъра, мултифункционално устройство, 

проектор с екран, маршрутизатор, комуникатор. Тя заработи като информационен център, където 

се осигури лесен и равнопоставен достъп до информация, знания, комуникация и електронни 

услуги за потребителите. С получаването на ИКТ оборудването библиотека се раздели на два 

отдела – детски отдел заедно с информационния център „Глобални библиотеки” и отдел за 

възрастни. 

Регистрираните  потребителите са 824. Посещенията са 3964, от тях за ползване на компютри -

1171. Заетите библиотечни документи са 1068, а набавените 217 – от дарение. Библиотекарят 

назначен по  програма „Глобални библиотеки” премина обучения по нея. 

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

нашите читатели от всички възрасти –чрез закупуване  или дарения. 

       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, а мъжете от потребителите в 

информационния център. 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 дори и в електронен вариант. 

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

„Четяща България ” под надслов  „ Кайнарджанско четене” . 

Опитът на читалището е да предоставя: 

 административни услуги свързани с изготвянето на документи, услуги за весели ритуали / 

диплом, поздравителен адрес, дипляна/ , траурни услуги / скръбна вест, възпоменания/ , 

копирни услуги, аудио и видеоуслуги; 

 информационни услуги – различна информация чрез интернет, преса и литература.             

 

    Председател – Валентина Христова Токушева;  читалищен секретар – Гинка Костадинова 

Тодорова; технически–секретар – Людмила Петрова Вазарова; библиотекар- Виолета 

Георгиева Хараланова . 

 

          19.03.2012 г.                                                                                   Изготвил                                       

                                                                                                                                    Г. Тодорова 

 

 

       ПРЕДСЕДАТЕЛ 

                 В.ТОКУШЕВА 


