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

ПРЕЗ 2012 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 

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.   

  Немалко са участията на съставите ни в събори, фестивали, празници с национално и местно 

значение.                                                                                                                                                                    

. 

        ДЕТСКИ ТАНЦОВ СЪСТАВ “ИЗВОРЧЕ                                                    
 Фолклорен събор на народното творчество,  с. Краново, обл. Силистра, 03.11.2012г. 

 Участия в местни  изяви: 

o концерт посветен на националния празник на Р България - 03.03.2012 г. 

o общински прегледи на художествената самодейност – 27.04.2012 г. 

o фолклорен празник „Край чешмата под върбата”- 09.06.2012г. 

ВОКАЛНА  ГРУПА “ПЕРУНИКА” 
 “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. 

 Участия в местни  изяви: 

o концерт посветен на националния празник на Р България -03.03.2012 г. 

o общински прегледи на художествената самодейност – 27.04.2012 г. 

o фолклорен празник „Край чешмата под върбата”-09.06.2012г. 

ВОКАЛНА  ГРУПА “ВОЙНОВКА” 
 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. 

 Участия в местни  изяви: 

o концерт посветен на националния празник на Р България - 03.03.2012 г. 

o общински прегледи на художествената самодейност – 27.04.2012 г. 

o фолклорен празник „Край чешмата под върбата”- 09.06.2012г. 
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КЛУБ  ЗА  НАРОДНИ  ТАНЦИ  “ИЗВОР” 
  “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.; 

   Фолклорен фестивал “Автентичен Аврен”, с. Аврен, обл. Варна,   28-29.09.2012г. ;                                                          

   Фолклорен събор на народното творчество, с. Краново, обл. Силистра, 03.11.2012г.  

   Участия в местни  изяви: 

o концерт посветен на националния празник на Р България - 03.03.2012 г. 

o общински прегледи на художествената самодейност – 27.04.2012 г. 

o фолклорен празник „Край чешмата под върбата”- 09.06.2012г. 

       КЛУБ „ВСИЧКО ЗА ВСЕКИ„ 
  Изработка и изложба на мартеници за „Баба Марта”.  

 „ Да нашарим яйцата заедно”- боядисване и изложба на великденски яйца. 

 „Плодородна и златна” - есенна изложба  с дарове от природата. 

  Изработка на коледни венци. 

   КРЪЖОК ПО ХУДОЖЕСТВЕНО СЛОВО                                                               

 Взема участия във всички местни изяви. 

 участие в регионален конкурс по художествено слово за изпълнение на стихотворения от 

възрожденски автори в град Силистра 2012г.   

ВРЕМЕННИ ГРУПИ – детска лазарска, младежка коледарска,  детска сурвакарска –

вземат участие според вида на групата. 

Читалището е организатор на общоселски празници – Бабинден,  Трифон зарезан, Осмомартенки 

вечери, Кукерски празник и общинският преглед на художествената самодейност.                         

С особено задоволство споменаваме изданията на фолклорния събор “Край чешмата под 

върбата”, който успяхме да запазим като ежегоден, със статут на регионален. През 2012 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.                                                                       

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.  

Библиотеката, в която днес влизаме, е нещо различно, нетрадиционно. Тя е модернизирана, 

оборудвана с компютри, предлагаща услуги, различни от тия, с които сме свикнали. Благодарение на 

Програма “Глоб@лни библиотеки - България” успяхме да създадем “новата библиотека”. Тук 

потребителите имат постоянен достъп до безплатен интернет, където общуват и се срещат със 

съмишленици на живо и във виртуалното пространство. 

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. Благодарение на преминалото обучение по ИКТ 

се създаде и уеб сайт на читалището. 

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

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

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

семеен тип, където четенето стана взаимно. 

През отчетния период фондът ни се е обогатил с 92 тома, на стойност 1475,00лева /дарение и 

покупка/.                         

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. 

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;  

 Библиотекар - Виолета Георгиева Хараланова; 

 Технически – секретар – Людмила Петрова Вазарова. 

 

 

 

 

15.03.2013г.                                                                               Председател: 

 

                                                                                                    Секретар: 


