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

ПРЕЗ 2014 г. 

    
   

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. 

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

Постоянни са детският танцов състав, женските вокални групи, клуб за народни танци, кукерска група,  

кръжок за художествено слово и кръжок „Всичко за всеки”. 

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

значение.  

                                                                                                                                                                    

        ДЕТСКИ ТАНЦОВ СЪСТАВ “ИЗВОРЧЕ                                                    
 Участия в местни  изяви: 

o Концерт, посветен на националния празник на Р България - 03.03.2014 г.  

o Тържествен концерт за 24 май – Ден на славянската писменост, българската просвета и 

култура – 22.05.2014г. 

o Общински прегледи на художествената самодейност – 28.05.2014г. 

o Коледен концерт – 19.12.2014г. 

 

ВОКАЛНА  ГРУПА “ПЕРУНИКА” 

 Кулинарният фестивал на Добруджа „Празник на гърнета”, с. Зимница, обл. Добрич                                          

на 14.06.2014г.  

 Празник на житото и хляба в гр. Алфатар, обл. Силистра на 04.09.2014г. 

 Най – дългият шиш за рекордите на Гинес в гр. Алфатар, обл. Силистра на 04.09.2014г. 

 ІV НФФ „Море от ритми“ в гр. Балчик на 20 – 22.09.2014г. – трета награда 

 Участия в местни  изяви: 

o Концерт, посветен на националния празник на Р България - 03.03.2014 г.  

o Тържествен концерт за 24 май – Ден на славянската писменост, българската просвета и 

култура – 22.05.2014г. 

o Общински прегледи на художествената самодейност – 28.05.2014г. 

o Фолклорен събор „Край чешмата под върбата”-21.06.2014г. 

o Коледен концерт – 19.12.2014г. 

 

ВОКАЛНА  ГРУПА “ВОЙНОВКА” 

 Регионален фолклорен събор „Текето“ в гр. Крушари, обл. Добрич на 20.07.2014г. 

 Традиционен празник „Край чешмата под липите“, с. Богорово, обл. Силистра на 30.08.2014г. 

 Празник на житото и хляба в гр. Алфатар, обл. Силистра на 04.09.2014г. 

 Най – дългият шиш за рекордите на Гинес в гр. Алфатар, обл. Силистра на 04.09.2014г. 

 ХІ Черноморски събор „Евро фолк – 2014“ в гр. Китен, обл. Бургас на 06.09.2014г. 
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 Участия в местни  изяви: 

o Концерт, посветен на националния празник на Р България - 03.03.2014 г.  

o Тържествен концерт за 24 май – Ден на славянската писменост, българската просвета и 

култура – 22.05.2014г. 

o Общински прегледи на художествената самодейност – 28.05.2014г. 

o Фолклорен събор „Край чешмата под върбата”-21.06.2014г. 

o Коледен концерт – 19.12.2014г. 

 

КЛУБ  ЗА  НАРОДНИ  ТАНЦИ  “ИЗВОР” 

 Празник на житото и хляба в гр. Алфатар, обл. Силистра на 04.09.2014г. 

 Най – дългият шиш за рекордите на Гинес в гр. Алфатар, обл. Силистра на 04.09.2014г. 

 ІV НФФ „Море от ритми“ в гр. Балчик на 20 – 22.09.2014г. 

 Участия в местни  изяви: 

o Концерт, посветен на националния празник на Р България - 03.03.2014 г.  

o Тържествен концерт за 24 май – Ден на славянската писменост, българската просвета и 

култура – 22.05.2014г. 

o Общински прегледи на художествената самодейност – 28.05.2014г. 

o Фолклорен събор „Край чешмата под върбата”-21.06.2014г. 

o Коледен концерт – 19.12.2014г. 

 

КУКЕРСКА ГРУПА 

 VІ национален събор на читалищата Бяла 2014 - 27 – 29.06.2014г.- първа награда и златен медал. 

 ІV НФФ „Море от ритми“ в гр. Балчик на 20 – 22.09.2014г. – трета награда. 

  Участия в местни  изяви: 

o Кукерски празник – 22.02.2014г. 

 

     КЛУБ „ВСИЧКО ЗА ВСЕКИ„ 

  Изработка и изложба на мартеници за „Баба Марта”.  

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

 Участие в проект „Желаният Дунав“ в проектна дейност „Килим река“ – изплитане на парчета от 

прежда. 

 

  КРЪЖОК ПО ХУДОЖЕСТВЕНО СЛОВО                                                               
 Взема участия във всички местни изяви. 

 

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

според вида на групата. 

 

През изтеклата година читалището не е  работило по проект: 

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

Кукерски празник , общински прегледи на художествената самодейност, коледуване и новогодишен празник.                         

С особено задоволство споменаваме изданията на фолклорния събор “Край чешмата под върбата”, който 

успяхме да запазим като ежегоден, със статут на регионален.  

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. 

В момента нашата библиотека разполага с 10678 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 2014г. потребителите са 195 от тях читатели - 90 и ползватели на компютри /уникални потребители / 

- 105, до 14г. – 106, посещенията са 4517 – в читалня - 1169, в информационния център - 2650, за дома- 698,  

раздадената литература е 1587 тома.  
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През отчетния период фондът ни се е обогатил с 6 тома, на стойност 29,00лева / покупка/.   

Направен абонамент за периодични издания  на 4 /четири/ единици на стойност 144,00лв.  

Извършени мероприятия с библиотечна насоченост: 

o Открит урок в Информационния център на библиотеката за творчеството на писателя Ангел 

Каралийчев с ученици от началните класове. 

o Стартиране на „Маратон на четенето“ под наслов „Кайнарджа чете заедно“ – гостуване на деца в 

детския отдел на библиотеката, четене на детски книжки, прожекция на детски филми – 02.04. 

o В международния ден на книгата и авторското право  - 23 април – представяне на книгата 

„Брегове на кръстопът“ на местен автор – Дафинка Станева.  

o В Деня на планета Земя -22,04., децата от  ЦДГ „Еделвайс”посетиха Информационния център на 

библиотеката, където с им се прожектираха филми за планета „Земя“. 

o  „Лятна библиотека“ през месец август: 

 Оцветяване, рисуване на балони, игри „от миналото“, в околностите на историческата чешма; 

 Апликиране, квилинг, игра с топка;  

 Разучаване на народни хора; 

 Решаване на кръстословици, драматизация на приказката „Дядо и ряпа“, игра с магнити. 

o Представяне на книгата „История на село Светослав, Силистренско“ с автор Илия Стефанов                   

по – повод Деня на народните будители. 

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. 

За първи път читалището организира Фото  - конкурс „Моята градина 2014“. 
 Събиране на снимков материал. 

 Изготвяне на мултимедийни презентации от предоставения снимков материал. 
 Награждаване на участниците и запознаване с мултимедийните презентации. 
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. 

 

 

 

 

18.03.2015г.                                                                               Председател: В. Токушева 

                                                                                                   

                                                                                                    Секретар: Г. Тодорова 


