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НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ  „ОТЕЦ ПАИСИЙ -1942г.” 
с.    Кайнарджа, обл. Силистра, ул. „Г. Токушев” 1, тел. 08679 8314 

e - mail: izvor_@abv.bg; уеб сайт: izvorite.org 

 

 
ОТЧЕТ 

НА НАСТОЯТЕЛСТВОТО ЗА ДЕЙНОСТТА НА НЧ “ОТЕЦ ПАИСИЙ – 1942” 
през 2018г. 

 

              Уважаеми дами и господа, 
 Измина още една година от дейността на Народно читалище „Отец 

Паисий – 1942г.“ И тази година беше първа за мен като председател. 
Годината бе изпълнена с разнообразна дейност, с много осъществени 

изяви и значима културно-масова дейност. Това бе период, в който се 
опитвахме да съхраним не само наследената читалищна дейност и 
художественотворчески състави, но и да я осъвременим и обогатим. 

Българските читалища са живият извор на българския дух и култура през 
вековете. Там е запалена искрата и пламва огънят на Българското възраждане. 
Там е мястото, в което се поддържат живи българските традиции, мястото, в 
което малките деца научават за бита, за културата, за прекрасните песни и 
танци, мястото, където пламва и завинаги остава в сърцата им огънчето на 
българщината. 

Читалището ни обединява и сплотява пъстра палитра от етноси и 
различни поколения, обединявайки ги в името на доброто и става център за 
тяхното общуване. Читалището принадлежи на всеки български гражданин 
решил чрез изкуството и книгата да постигне емоционално удовлетворение и 
да намери дом за своите мечти. 

Основната задача на читалището, чиито членове сме всички ние, е да 
работим изцяло в  полза  на обществото, за просперитета и културното 
издигане на с. Кайнарджа. 

Да развиваме и обогатяваме обществения и просветен живот в областта 
на културата, образованието, социалната политика, екологията и гражданското 
общество. 

Да опазваме, възстановяваме, развиваме и популяризираме обичаите и 
традициите на българския народ, в частност на жителите на с. Кайнарджа. 
 Да разширяваме знанията на гражданите като ги приобщаваме към 
ценностите и постиженията на науката, изкуството и културата. 
 Да възпитаваме и утвърждаваме националното самосъзнание и 
българска идентичност. 
 Да осигуряваме достъп на обществеността до глобалното 
информационно пространство чрез интернет комуникация и компютърни 
услуги.  
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            Библиотечният фонд на НЧ „Отец Паисий -1942“ към отчетния период 
наброява  11 051 тома литература – художествена литература, отраслова, 
детска художествена и детска отраслова. През 2018г.  фондът е обогатен с 302 
тома на стойност 2497,15 лв. от които 130 тома са дарение и 172 тома 
новозакупена литература по Проект към Министерство на културата по 
Програма „Българските библиотеки - съвременни центрове за четене и 
информираност 2018“. 
 През 2018г. потребителите са 146, от тях читатели – 85, от които до 14г. – 
44 и над 14г. – 41 и уникални потребители - 61, от които до 14г. – 32  и над 
14год. – 29. Посещенията са 3365, от тях за заемна в дома - 649, в читалня – 988,  
в информационен център - 2716.  Заетите библиотечни материали са – 1310, от 
тях 1277 книги и 33  периодични издания. 

Библиотеката която е с новата си визия, успява да се запази като 
интересно място за посещение, защото тя е модернизирана, оборудвана с 
компютри, предлагаща услуги, различни от тези, с които сме свикнали. 
  През отчетната година бяхме абонирани за вестниците „Всичко за 
семейството“, „Хоби фермер“,  „Втора младост“, Здравен вестник за 
пенсионера“ и книжки „Приказки с игри“. 
 

 Извършени библиотечни мероприятия: 
 

1. Тематично посещение в детския отдел на библиотеката, където е 
Информационният център по „Глобални библиотеки“ на учениците от 
втори клас с класен ръководител Димитрина Пипиджиева, за запознаване с 
детски книжки от български автори – 19.01. 
 

2. Отбелязване на кръгли годишнини на български класици, съвместно с ОУ 
„Черноризец Храбър“, с  участници ученици от 5, 6 и 7 клас. 
 170 години от рождението но Христо Ботев; 
 155 години от рождението на Алеко Константинов; 
 140 години от рождението на Пейо Яворов. 

Всичко това е съпроводено с кътове от книги на авторите, 
информационни табла и презентации за живота и дейността им и 
викторина – 08.02. 
 

3. „Първи стъпки в приказния свят“ –  запознаване на първокласниците с 
детския отдел на библиотеката с ръководител Христина Дойкова – 09.02. 
 

4. Отбелязване на 145  години от обесването на Васил Левски  с учениците от 
6 клас с ръководител Иванка Неделчева – 22.02. 
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5. Маратон „Четяща България“, който започна на  2 април – Международен 
ден на детската книга с посещение в детския отдел на библиотеката на 
учениците от първи клас с класен ръководител Христина Дойкова с четене  
на детски книги от български автори и завърши на 30 април – посветен на 
23 април – Световен ден на книгата и авторското право с посещение в ДЦСХ 
на деца от втори, трети и четвърти клас, където заедно бяха четени 
произведения на Елисавета Багряна – маратон, посветен  на 125 години от 
рождението й. 
 

6.  22 април - Ден на Земята. Той беше отбелязан с учениците от втори клас с 
класен ръководител Димитрина Пипиджиева. Библиотекарите им 
предоставиха информационни материали за планета Земя под формата на 
презентация, книги и рисунки за оцветяване. 

 
7. „Лятна библиотека“ през месеците юли и август. 

 Откриване на Лятна библиотека. Запознаване с творчеството на Панчо 
Панчев/дядо Пънч/; 

 Четене на любими басни и изработка на разделители; 
 „Любимите песни и танци“; 
 Четене на стихове от български автори и оцветяване на любими картини; 
 „Време е за спорт“ – спортни игри; 
 Моделиране с тесто; 
 Оцветяване на тестото; 
 Забавни игри сред природата; 
 Решаване на кръстословици; 
 Изработване на игленици; 
 Творчество върху керемиди. 

 
8. Читателска инициатива – Читалищната ни библиотека се включи в 

инициативата "Национална седмица на четенето", с участието на деца от 
ДГ "Еделвайс", с ръководители г-жа Марияна Димитрова и Николинка 
Камбурова – 24-25.10  
 

9. Читателска инициатива – „Иван Вазов – портрет и творчество“ с участието 
на ученици от  5, 6 и 7 клас, с ръководители Иванка Неделчева и Ангелина 
Каменова – 30.10. 

 
 

  Любителското творчество /Художествената самодейност/ през периода 
обхваща дейността на  ДТС „Изворче“, ВГ „Перуника“, ВГ „Войновна“, КНХ 
„Извор“, Кукерска група, Клуб „Всичко за всеки“ и Кръжок по художествено 
слово в новата си визия като Детски клуб „С песен и слово“.  
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          ДЕТСКИ ТАНЦОВ СЪСТАВ „ИЗВОРЧЕ”      

Репетитор  Даниела Гълчавова, корепетитор Пламен Скорчелиев. 
 Десети хумористичен фестивал „Сребърна пее и се смее“ в с. Сребърна 

- 13.05.;  
 Фолклорен събор „Край чешмата под върбата“, с. Кайнарджа. 
 Участия в местни изяви. 

 
ВОКАЛНА  ГРУПА „ПЕРУНИКА”  
Ръководител Пламен Скорчелиев. 

          КЛУБ  ЗА  НАРОДНИ ХОРА  „ИЗВОР” 
             Репетитор Даниела Гълчавова, корепетитор Пламен Скорчелиев 

 Пети Национален фолклорен фестивал „Сцена под липите“ в с. 
Николово, обл. Русе – първо място и купа за цялостно представяне – 
16.06. 

 Фолклорен празник в с. Голеш - 07.07. 
 Фолклорен фестивал „На раздумка, песен и почивка в Горещниците“ в   

с. Средище – 14.07. 
 Фестивал на мира „В песен, слово, шарка – мирът да грее ярко“,    

с. Кайнарджа – с кулинарна изложба – 21.07. 
 Трети фолклорен фестивал „Етно ритми 2018“ – 6 - 10.09.- награда на 

собствениците на хотел „Рива“. 
 Добруджански събор „Тервел 2018“ в гр. Тервел -22.09. 
 Участия в местни  изяви. 
 
ВОКАЛНА  ГРУПА „ВОЙНОВКА” 
Ръководител Минчо Панев. 
 Десети хумористичен фестивал „Сребърна пее и се смее“ в   с. 

Сребърна - 13.05.   
 Девети национален фестивал за автентичен фолклор „Песни в полите 

на Балкана“ в раздел песни и носии в с. Жълтеж, обл. Габрово – 
награда на журито за цялостно представяне – 30.06. 

 Фолклорен празник в с. Голеш - 07.07. 
 Фолклорен празник в. Богорово – 25.08. 
 Празник на караомурския динен маджун, с. Смилец -26.08. 
 Фолклорен празник „Фисекът пее“, с. Буховци, обл. Търговище -02.09. 
 Участия в местни  изяви. 
 
КУКЕРСКА ГРУПА 
Ръководители Валентина Токушева и Стефан Русев. 
 Традиционен фестивал на кукерите в с. Бранещи Румъния на                          

18 – 20.02. 
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 IV национален събор на маскарадните игри „Добруджански кукери – 
Варненци 2018“ в с. Варненци, обл. Силистра – 10.03. - Грамота за 
опазване на традицията в кукерските игри. 

 Кукерски празник в с. Кайнарджа. 
 

 Освен изброените участия в национални и регионални изяви, всички 
самодейни групи имат и участия в местни  изяви: 

o Концерти, посветени на националния празник на Р България; 
o Общински прегледи на художествената самодейност; 
o Фолклорен събор „Край чешмата под върбата”; 
o Коледни концерти. 

                                                          
  ДЕТКИ КЛУБ „С ПЕСЕН И СЛОВО“ 

 Коледен празник – 25.12 
 На площада в новогодишната нощ – 31.12 

    
КЛУБ „ВСИЧКО ЗА ВСЕКИ 
Ръководители Виолета Хараланова и Людмила Вазарова. 
 Работилницата на „Баба Марта“ 
 Изработка на мартеници; 
 Посещение на Баба Марта в детската градина и училището; 
 „Великденска работилница“ –  04.04. 
 Изработка на украса за великденски яйца; 
 Боядисване на великденски яйца; 
 Подреждане на изложба с изработените творенията. 

 
  ИНДИВИДУАЛЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ - РАЯ ЙОРДАНОВА   ТОНЧЕКЛИЕВА 

 Пети Национален фолклорен фестивал „Сцена под липите“ в с. 
Николово, обл. Русе – 16.06. 

 Фолклорен празник в с. Голеш - 07.07. 
 Фолклорен фестивал „На раздумка, песен и почивка в Горещниците“ в  

с. Средище – 14.07. 
 Фестивал на мира „В песен, слово, шарка – мирът да грее ярко“,  с. 

Кайнарджа –кулинарна изложба – 21.07. 
 Добруджански събор „Тервел 2018“ в гр. Тервел -22.09. 
 Участия в местни  изяви. 

 
През годината на отчетния период голяма част от изявите на самодейците 

съставляват участията им в традиционните общоселски празници и увеселения 
като Бабинден, Денят на лозаря, Международният ден на жената и Кукерският 
празник. Гордост и емблема за кайнарджанци  е ежегодният фолклорен събор 
„Край чешмата под върбата“, в който се включват групи от силистренска, 
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добричка, варненска, разградска и търговищка област, а интересът към него 
постоянно се увеличава.  

В тези мероприятия читалището е организатор или съорганизатор. Тук е 
мястото да благодарим на всички, които помагаха на читалището – членове, 
институции, а именно  Община Кайнарджа и ОУ“Черноризец Храбър“, както и 
родолюбиви българи. 
 
Читалището предоставя още: 

 Административни услуги, свързани с изготвянето на документи, услуги за 
весели ритуали /диплом, поздравителен адрес, дипляна/; траурни услуги 
/скръбна вест, възпоменание/, копирни услуги, аудио и видеозаписи; 

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

 
През 2018 година Настоятелствата работиха с бюджет от 55 254,00 лева, от 

държавна субсидия 45 500,00лв., предоставена общинска субсидия – 1 
300,00лв., наличност в началото на годината собствени приходи –  2 695,00лв., 
постъпили собствени приходи през годината – 5 759,00лв. – от тях рента 2 
450,00лв., такси -  190,00лв, членски внос от членове на читалището и 
библиотеката – 445,00лв, проведено мероприятие съвместно с областна 
администрация - 500,00лв. , дарение - 330,00 лв., проект   -  1 844,00 лв.  

 
Изразходвани са средства в размер на 49 392,00лв. както следва: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Остатък на 01.01.2019г. – 5862,00лв. 
 
 

ВИД 
РАЗХОД 

РАЗХОД 
СУБСИДИЯ 

РАЗХОД СОБСТВЕНИ 

Заплати с лични удръжки 
/осигуровки/ 

23237,00  

Осигуровки за сметка на 
фирмата  
/ДОО, ДЗПО, ЗОВ/ 

4420,00  

Граждански договори 3326,00 250,00 

Интернет/  Телефон 863,00  

Външни услуги 8 990,00  

Ток 415,00  

Вода 109,00  

Горива 104,00  

Материали 2832,00  

Командировки 204,00  

Други разходи 
 /такси и данъци/ 

2300,00 498,00 

Проект - книги  1844,00 

Общ разход субсидия: 46 800,00  

Общ разход собствени:  2592,00 
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   Служители в читалището: 
   Гинка Костадинова Тодорова –  читалищен секретар 
   Виолета Георгиева Хараланова – библиотекар 
   Людмила Петрова Вазарова – технически секретар 
 
   
 Настоятелствата, които ръководиха  читалищната дейност през изминалата 
2018г. бяха в състав: 
От 01 януари до 20 март 

1. Председател: Валентина Токушева 
2. Заместник председател: Стефан Русев 
3. Членове: Димитрина Пипиджиева, Красимира Петкова, Пламенка 

Василева. 
 
От 21 март до 31 декември  

1. Председател: Димитрина Пипиджиева 
2. Заместник председател: Красимира Петкова 
3. Членове: Пламенка Василева, Керана Недкова, Иванка Токушева. 
 

    Трудната обстановка през последните години, в която ние сме принудени да 

работим, а именно обезлюдяването на малките села, вие читалищните членове 

и самодейци показвате, че духовната култура и изкуство, на които сте пазители, 

няма да остане само в миналото. 

 Всички тези прояви и дейности през изминалия отчетен период, 

категорично доказват съществуването на институцията ЧИТАЛИЩЕ и 

способностите на нейните служители, членове и самодейци да я съхранят. 

Благодарим на всички за тяхната всеотдайност, инициативност, екипност и 

подкрепа. 

 БЛАГОДРЯ ВИ И АЗ ЗА ВНИМАНИЕТО! 
 

 

Текуща информация за дейността на читалището може да намерите в уеб 
сайта: izvorite.org и на профила във фейсбук  Читалище Кайнарджа, област 
Силистра и на страницата във фейсбук НЧ „Отец Паисий -1942“. 
 
 
 
                                                                                                                                          Димитрина Пипиджиева 
15.03.2019г.                                                                                                                    Председател     
              
                                                                                                                                           Гинка Тодорова                                    
            Секретар 


