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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 2019г. 

 

Уважаеми членове 
           на Народно читалище „Отец Паисий – 1942г.“ с.   Кайнарджа, 
 
Десетилетия наред читалищата са издържали, въпреки повратностите на 

времето. Създавани са в условия на недоимък, мизерия и  робство. 
Функционирали са като независими през различни обществени политически 
строеве. Българските читалища са живия извор на българския дух и култура 
през вековете. Това показва, че те са авторитетни и стабилни институции и са 
необходими на обществото. Читалището е място, в което влизат от най-малките 
до най-възрастните. Именно тук в читалището, широк кръг хора свободно 
общуват с различни изкуства и се занимават с творчество. В това число и 
нашето читалище работи за организиране на различни мероприятия. 

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.  

Измина още една година от дейността на нашето читалище. Година, 
изпълнена с разнообразна дейност, с много осъществени изяви и значима 
културно-масова дейност.  

 С този доклад , Народно читалище „Отец Паисий – 1942г.“, с. Кайнарджа 
отчита изпълнението на дейностите по Годишната програма за развитие на 
читалищната дейност през 2019 година. 
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             Библиотечният фонд на НЧ „Отец Паисий -1942“ към отчетния период 
наброява  11 165 тома литература – художествена литература, отраслова, 
детска художествена и детска отраслова. През 2019г.  фондът е обогатен с 114 
тома на стойност 699,49 лв. от които 71 тома са дарение и 43 тома 
новозакупена литература.  
 През 2019г. потребителите са 188, от тях читатели – 109, от които до 14г. – 
63 и над 14г. – 46 и уникални потребители - 79, от които до 14г. – 34 и над                
14г. – 44. Посещенията са 5 418, от тях за заемна в дома - 915, в читалня – 1 172,  
в информационен център – 3 331.  Заетите библиотечни материали са – 1 766, 
от тях 1 589 книги и 177  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“, „Вестник за градината“,  „Журнал за жената + кулинарен журнал 
+ поредица книги Световни бестселъри + поредица Исторически романи“ – от 
където набавихме 24 нови книги и ще са обработени през 2020г., и списание 
„Екстра забава. 

С всички тези показатели ние спазваме   Стандарта за библиотечно – 
информационно обслужване и наредбата за запазване на библиотечните 
фондове. 

  

 Извършени библиотечни мероприятия: 
 

 По  повод Международния ден на детската книга - 2 април,  учениците от 
трети клас с класен ръководител Димитрина Пипиджиева и учителката 
Дечка Димитрова посетиха детския отдел на библиотеката, където е 
Информационния център по „Глобални библиотеки - България“, като се 
запознаха с детски книжки от български автори – прочетоха любима 
приказка и сглобиха пъзели  с приказни герои – 27.03. 

 40г. от смъртта на Емилиян Станев – проведено във втори клас с класен 
ръководител Христина Дойкова – презентация за творчеството му, четене 
на любими разкази и сглобяване на пъзели  - 28.03. 

 „Пролетна ваканция в библиотеката“ – посещение в детския отдел на 
библиотеката от деца – четене на  откъси от книгите за Хари Потър –          
01-05.04. 

 „Книжките в детската градина“ – посещение в детската градина от 
библиотекарите – четене на приказки и оцветяване на приказни герои – 
10.04. 

 Отбелязване на 140 –та годишнина от свикването на първия български 
парламент и приемането на Търновската конституция, съвместно с 
учениците от 5, 6, 7 клас с помощта на г-жа Бисерка Събева – презентация, 
викторина, сглобяване на пъзели – 15.04. 
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  100 години от рождението на Веселин Ханчев – проведено с учениците от 
5, 6, и 7 клас с помощта на г-жа Иванка Неделчева – презентация, 
викторина, рисуване по стихотворението „Художник“ – 16.04. 

 22 април – Международен ден на Земята. Какво знаем за резервата 
Сребърна? – проведено  с учениците от 5 и 6 клас с помощта на г-жа 
Съботинка Иванова – презентация, тест, викторина, сглобяване на пъзели – 
22.04. 

 Проведени мероприятия съвместно с учениците от 5 и 6 клас от ОУ 
"Черноризец Храбър". 
1. Запознаване с Фолклорен празничен календар под ръководството на г-жа Иванка Неделчева - 
презентация и тестове. 
2. "Да нашарим яйцата заедно" под ръководството на г-жа Съботинка Иванова -  24.04. 

 „Лятна библиотека“ през месеците юли и август. 
 Изработване на разделители – 17.07. 
 Игри на открито -24.07 
 Прожекция на филми – 31.07. 
 Драматизация по българска народна приказка – 07.08. 
 Логически игри –„Игра или предизвикателство“ – 14.08. 
 „Направи си сам“ –изработване на органайзери, кутии за играчки, облекла за тетрадки - 

21.08. 
 Изработване на рисунки на тема „В песен слово, шарка – мирът да грее ярко“ – 28.08 

 Представяне на книгата „Историята на село Войново, Силистренско“ с автор 
Дафинка Станева в Туристическия посетителски център, с. Кайнарджа – 
05.12. 

 „Да посеем обич у детето към книгите“ – във връзка с Националната 
седмица на четенето, бяхме гости на ДГ „Еделвайс“ – четене на книжки от 
библиотекарите – 10.12 

 Участия в проведено квалификационно обучение от РБ „Партений 
Павлович“, гр. Силистра – 18.06. и юбилейна Областна конференция 
„Хоризонти вчера – хоризонти днес: 60 години методическа дейност на 
Регионална библиотека „Партений Павлович“ в област Силистра“ с 
презентация „Читалищната библиотека – привлекателен център за деца и 
възрастни“ представена от Гинка Тодорова и Виолета Хараланова в гр. 
Силистра – по договор между Министерство на културата и  РБ „Партений 
Павлович“ по проект „Хоризонти вчера  – хоризонти днес“ -28.06. 

 Участие с рисунки от деца в изложба, по случай деня на подписването на 
историческия Кючуккайнарджански мирен договор преди 245 години – 
21.07 и 21.09 – Световен ден на мира, подредена на третия етаж на 
Община Кайнарджа -  20.09.  
 II място в l –ва възрастова група – Иван Димов Георгиев; 
 III място в  II –ра възрастова група – Ина Илчева Шарбанова; 
 III място в  III –та възрастова група – Мая Валериева Пенчева; 
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  Любителското творчество /Художествената самодейност/ през периода 
обхваща дейността на  ДТС „Изворче“, ВГ „Перуника“, ВГ „Войновна“, КНХ 
„Извор“, Кукерска група, Клуб „Всичко за всеки“ и Детски клуб „С песен и 
слово“.  
                                                                                                     
          ДЕТСКИ ТАНЦОВ СЪСТАВ „ИЗВОРЧЕ”      

Хореограф Росен Атанасов, корепетитор Пламен Скорчелиев. 
 XII фолклорен Дунавски събор Гарван 2019, с. Гарван , обл. Силистра – 

02.06.;  
 Фолклорен събор „Край чешмата под върбата“, с. Кайнарджа. 
 Участия в местни изяви. 

 
ВОКАЛНА  ГРУПА „ПЕРУНИКА”  
Ръководител Пламен Скорчелиев. 
 

          КЛУБ  ЗА  НАРОДНИ ХОРА  „ИЗВОР” 
             Хореограф Росен Атанасов, корепетитор Пламен Скорчелиев 
 
 Като Фолклорен ансамбъл „Перуника“ в 14 –ти национален музикален 

фестивал „Фолклорен изгрев“, гр. Варна – 13.04. 
 Първо място, плакет и грамота за призово класиране. 

 Четвърти фолклорен празник Голеш“,  с. Голеш -06.07. 
 Четвърти фолклорен фестивал „На раздумка, песен и почивка в 

горещниците“, с. Средище -14.07. 
 Първи румънско – български фолклорен фестивал „Цветни ритми“ в                 

гр. Тулча, Румъния – 23 -25.08. 
 Национална фолклорна среща „Автентичност и съвремие“ в гр. Попово,  

обл. Търговище – 28 -29.09. и с  представяне на автентични носии. 
 I място за КНХ „Извор; 
 III място за ВГ „ Перуника“; 
 Медал за автентична мъжка носия; 

 В откриване на плоча в памет на загиналите жители от село Войново  в 
Балканската, Междусъюзническата, Първата и Втората световни войни – 
20.09. 

 В кулинарен фестивал и изложба „Пъстра добруджанска трапеза" в село 
Полковник Ламбриново, Община Силистра - 09.11 
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ВОКАЛНА  ГРУПА „ВОЙНОВКА” 
Ръководител Минчо Панев. 
 

 ХI-ти хумористичен  фестивал „Сребърна пее и се смее” , с. Сребърна, 
обл. Силистра - 12.05. 

 IV Национален  фолклорен конкурс „Димитър Гайдаров“, гр. Казанлък – 
08.06. 
 Първа награда. 
 Почетна грамота за Минчо Панев. 

 Четвърти фолклорен фестивал „На раздумка, песен и почивка в 
горещниците“, с. Средище -14.07. 

 Първи румънско – български фолклорен фестивал „Цветни ритми“ в               
гр. Тулча, Румъния – 23 -25.08. 

  В откриване на плоча в памет на загиналите жители от село Войново  в 
Балканската, Междусъюзническата, Първата и Втората световни войни – 
20.09. 

 Участие на ВГ „Войновка“ във фолклорен празник в с. Поп Кралево  - 
21.09. 

 Фолклорен празник в с. Срацимир -05.10. 
 В конкурс за изпълнители на традиционна добруджанска народна песен 

„Калинка Вълчева“ в гр. Тервел – 20.10. 
 Второ място. 

 
КУКЕРСКА ГРУПА 
Ръководител Стефан Русев. 

 28 - ми Международен фестивал на маскарадните игри „Сурва“ 2019,                     
гр. Перник– 25-27.01. 
 Награда на публиката. 

 20 - ти Международен маскараден фестивал „Кукерландия“– Ямбол 
2019, гр. Ямбол -  02 – 03.03. 

 44  - я традиционен празник на кукерите и маските, 
              с. Айдемир -10.03. 

 Грамота за майсторско пресъздаване на обичая. 

 14 - ти  национален фестивал на кукерите „Калипетрово 2019“,                        
с. Калипетрово - 30.03. 

 Варненски карнавал – празник на маската, маскарадния и сценичния 
костюм и народната носия, гр. Варна -13.04. 
 Поощрителна награда. 

 Четвърти фолклорен фестивал „Етно ритми 2019“,  в к.к. Златни пясъци,     
гр. Варна – 06 -09.09. 

 Кукерски празник в с. Кайнарджа. 
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  Освен изброените участия в национални и регионални изяви, всички  
самодейни групи имат и участия в местни  изяви: 

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

                                                          
  ДЕТСКИ КЛУБ „С ПЕСЕН И СЛОВО“ 
 
 Общоселски празник посветен на Международния ден на жената – 07.03; 
 Общински прегледи на художествената самодейност; 
 В откриване на плоча в памет на загиналите жители от село Войново  в 

Балканската, Междусъюзническата, Първата и Втората световни войни; 
 Коледен празник. 

    
КЛУБ „ВСИЧКО ЗА ВСЕКИ“ 
Ръководители Виолета Хараланова и Людмила Вазарова. 

 Работилницата на „Баба Марта“ 
 Изработка на мартеници; 
 Баба Марта закичи мартеници на децата в детската градина,  в училище и 

жителите на Кайнарджа; 

 
  ИНДИВИДУАЛЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ - РАЯ ЙОРДАНОВА ТОНЧЕКЛИЕВА 
 14 –ти национален музикален фестивал „Фолклорен изгрев“, гр. Варна – 

13.04. 
 Второ място, плакет и грамота за призово класиране. 

 XII фолклорен Дунавски събор Гарван 2019, с. Гарван , обл. Силистра – 
02.06. 
 

           ИНДИВИДУАЛЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ – МИНЧО ПАНЕВ ПАНЕВ 
 14 –ти национален музикален фестивал „Фолклорен изгрев“, гр. Варна – 

13.04. 
 Първо място, златен медал и грамота за призово класиране. 

 
       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. 



7 
 

През 2019 година Настоятелството работи с бюджет от 62 877,00 лева, от 
държавна субсидия 51 600,00лв., предоставена общинска субсидия –                     
1 300,00лв., наличност в началото на годината собствени приходи –                        
5 862,00лв., постъпили собствени приходи през годината – 4 115,00лв. – от тях 
рента 2 695,00лв., такси -  570,00лв, членски внос от членове на читалището – 
420,00лв,  дарение - 330,00 лв., награда -  кукери -100,00лв.  

 
Изразходвани са средства в размер на 54 472,00лв. както следва: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Остатък на 01.01.2020г. – 8 405,00лв. 
 
    Служители в читалището: 
   Гинка Костадинова Тодорова –  читалищен секретар 
   Виолета Георгиева Хараланова – библиотекар 
   Людмила Петрова Вазарова – технически секретар 
   
  Настоятелството, което ръководи  читалищната дейност през изминалата 
2019г. е в състав: 

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

ВИД 
РАЗХОД 

РАЗХОД 
СУБСИДИЯ 

РАЗХОД СОБСТВЕНИ 

Заплати с лични 
удръжки 
/осигуровки/ 

26 479,00  

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

4 805,00  

Граждански 
договори 

5 036,00  

Интернет/  Телефон 1 238,00  

Външни услуги 9 923,00  

Ток 457,00  

Вода 136,00  

Горива 510,00  

Материали 1 191,00 367,00 

Командировки 1 029,00  

Други разходи 
 /такси и данъци/ 

2 096,00 1 205,00 

   

Общ разход 
субсидия: 

52 900,00 
 

Общ разход 
собствени: 

 2592,00 
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      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. 

       Не бива да подминаваме истината, че през последните години, 
читалищната дейност донякъде се измества от различните медии, интернет, но 
то ще продължи да съществува, защото хората имат нужда от него. Една 
многовековна нация като нашата, българската, е способна да оцелее през 
годините, само ако съумее да съхрани духа , ценностите и идеалите си.    

 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. 

 БЛАГОДАРЯ 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 
26.06.2020г.                                                                                                                    Председател     
              
                                                                                                                                           Гинка Тодорова                                    
            Секретар 


