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

 

 

 
ОТЧЕТ 

НА НАСТОЯТЕЛСТВОТО ЗА ДЕЙНОСТТА НА НЧ “ОТЕЦ ПАИСИЙ – 1942” 
през 2020г. 

 

Уважаеми членове 
           на Народно читалище „Отец Паисий – 1942г.“ с.   Кайнарджа, 
 
 

 

Българските читалища са живия извор на българския дух и култура. Те са  
институции, необходими на обществото. Читалището е място, в което влизат от 
най-малките до най-възрастните. Именно тук, широк кръг от хора свободно 
общуват с различни изкуства и се занимават с творчество. Нашето читалище е 
създадено през 1942 година и вече толкова години то е неизменна част от 
живота на селото и работи за организиране на различни мероприятия. 

Основната задача на читалището е да работи изцяло в  полза  на 
обществото, за просперитета и културното издигане на с. Кайнарджа. 

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

Да опазва, възстановява, развива и популяризира обичаите и традициите 
на българския народ, в частност на жителите на с. Кайнарджа. 
 Да разширява знанията на гражданите като ги приобщава към ценностите 
и постиженията на науката, изкуството и културата. 
 Да възпитава и утвърждава националното самосъзнание и българска 
идентичност. 
 Да осигурява достъп на обществеността до глобалното информационно 
пространство чрез интернет комуникация и компютърни услуги.  

 
 С този доклад  Народно читалище „Отец Паисий – 1942г.“, с. Кайнарджа 

отчита изпълнението на дейностите по Годишната програма за развитие на 
читалищната дейност през 2020 година. Това бе една трудна година, в условия 
на пандемия, която се отрази и на читалищната дейност. 

Една част от мероприятията са проведени преди извънредното 
положение – 13.03, а другата част след него, при разхлабване на мерките и 
съобразяването с указанията на здравните власти. Бяха отменени  фестивали, 
но съставите продължиха участията си онлайн. 
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             Библиотечният фонд на НЧ „Отец Паисий -1942“ към отчетния период 
наброява  10 977 тома литература – художествена литература, отраслова, 
детска художествена и детска отраслова. През 2020г.  фондът е обогатен с 76 
тома на стойност 248,57 лв. които са дарение. 
Има отчислена 146 тома, художествена, детска художествена и отраслова 
литература на стойност 481,17 лв. Причината  за това е, че тя е  морално 
остаряла. 
 През 2020г. потребителите са 148, от тях читатели – 75, от които до 14г. – 
20 и над 14г. – 55 и уникални потребители - 73, от които до 14г. – 18 и над  14г. 
– 55. Посещенията са 3 130, от тях за заемна в дома - 512, в читалня – 485,  в 
информационен център – 2 645.  Заетите библиотечни материали са – 641, от 
тях 576  книги и 65  периодични издания. 

През отчетния период се наблюдава спад на посещенията в 
библиотеката, търсенията на библиотечни единици и използването на 
компютрите. Това се дължи на ограничения достъп до библиотеката и 
ползването на компютри  заради въведени забрани от здравните власти. 
 Въпреки трудностите успяваме да  спазваме   Стандарта за библиотечно – 
информационно обслужване и наредбата за запазване на библиотечните 
фондове. 

  

 Извършени библиотечни мероприятия: 
 

 100 години от рождението на Леда Милева: 

 Посещение на библиотекарите в ДГ „Еделвайс“ с произведения от нея и четене 
на приказки и стихове. Учители Николинка Радева и Калинка Тодорова 

 37 участника /от тях 31 деца/ на 13.02. 
 Посещение на библиотекарите в трети и четвърти клас от ОУ с произведения от 

нея и презентация за живота и творбите и. С класни ръководители Христина 
Дойкова и Димитрина Пипиджиева. 

 14 участника /от тях 10 деца/ - 4 клас на 13.02. 
 13 участника /от тях 10 деца/ - 3 клас на 14.02. 

 

 80 години от рождението на Недялко Йорданов – съвместно четене на 
произведения в ДЦСХ с. Кайнарджа 

 10 участника. 
 

  „Участие в обучение на библиотекари от читалищни библиотеки в област 
Силистра  от РБ „Партений Павлович“, гр. Силистра по договор между 
Министерството на културата и  Регионалната библиотека по проект 
„ДОСТОЙНО МИНАЛО – ЕВРОПЕЙСКО БЪДЕЩЕ: 150 ГОДИНИ БИБЛИОТЕЧНО 
ДЕЛО В СИЛИСТРЕНСКИЯ КРАЙ” – 03.11. 

 3 участника 
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  Участие с презентация „Читалищната библиотека в обществото на 
знанието“  в регионална конференция посветена на 150 години 
библиотечно дело в Силистренска област, в регионална библиотека 
„Партений Павлович“,                               гр. Силистра, изготвена от Гинка 
Тодорова и Виолета Хараланова – 11.11. 

 3 участника 
 

  Любителското творчество /Художествената самодейност/ през периода 
обхваща дейността на самодейните колективи към читалището.  
                                                                                                     
          ДЕТСКИ ТАНЦОВ СЪСТАВ „ИЗВОРЧЕ”      

Хореограф Росен Атанасов, корепетитор Пламен Скорчелиев. 
 
ДЕТСКИ КЛУБ „С ПЕСЕН И СЛОВО“ 
Ръководител: Димитрина Пипиджиева 
 

 Участия в местни изяви – концерт за  3 –ти март и кукерски празник. 

 ВОКАЛНА  ГРУПА „ПЕРУНИКА”  
 Ръководител Пламен Скорчелиев 
 
 КЛУБ  ЗА  НАРОДНИ ХОРА  „ИЗВОР” 

           Хореограф Росен Атанасов, корепетитор Пламен Скорчелиев 
 

ВОКАЛНА  ГРУПА „ВОЙНОВКА” 
Ръководител Минчо Панев. 

 
 Подготовка и заснемане на видиоклипове на ВГ „Перуника“, ВГ 

„Войновка“, КНХ „Извор“, Рая Тончеклиева и Стефан Русев за телевизия 
„Сънрайз Маринов“ – м. 06.  

 43 участника 
 

 Участие на самодейните колективи при читалището - ВГ "Перуника",                               
КНХ "Извор", ВГ"Войновка" и Кукерска група в 16 -ти Национален 
музикален фестивал "Фолклорен изгрев", гр. Китен - 11 -13.09.2020г. 
Заслужено получиха своите награди - за всички групи се присъжда 
"Лауреат" - първа степен и награда на кмета на район "Младост" - Варна 
за най - добре представили се фолклорни групи. Благодарим на нашите 
ръководители на групи - Пламен Скорчелиев, Росен Атанасов, Минчо Панев 
и Стефан Русев и на всички самодейци. 

 50 участника  
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   Онлайн участие на ВГ „Перуника“ и КНХ „Извор“ в XVIII национален събор 
за автентичен фолклор „От извора – 2020г.“ с. Труд, обл. Пловдив. / с клип/ 
- 19.09. 

 16 участника 

 
 Онлайн участие на ВГ „Перуника“, ВГ „Войновка“, КНХ „Извор“, Стефан 

Русев  и снимков материал с декорирани кратуни и клипове в Музикален 
Виртуален фестивал  "Седми празник на кратуната в село Гостилица“, общ. 
Дряново – 30.10. 

 Награди  
 Раздел „Приложно изкуство“ – снимков материал с декорирани  кратуни; 
 Раздел „Танцово изкуство - народни хора“, 2 –ра възрастова група – КНХ 

„Извор“; 
 Раздел „Песенно народно творчество“,  2 – ра възрастова група – ВГ 

„Перуника“; 
 Раздел „Индивидуални изпълнители“, 2 – ра възрастова група – Стефан Русев. 

 37 участника 
 

КУКЕРСКА ГРУПА 
Ръководител Стефан Русев. 
 

 Участие на Кукерската група в 45 – ти Традиционен празник на кукерите и 
маските в с. Айдемир, обл. Силистра – 01.03. 

 25 участника 

 
 Кукерски празник в с. Кайнарджа. 

 
  През периода бяхме съорганизатори на първия Събор на кукерите. 
С представяне на обреди от кукерските групи на: 

 с. Кайнарджа; 
 с. Бранещи, Румъния; 
 гр. Алфатар, обл. Силистра; 
 с. Калипетрово, обл. Силистра; 
 с. Челник, обл. Ямбол; 
 гр. Шумен, кв. Макак. 

 На площада; 
  212 участника 

 

Организирали сме мероприятия с  присъствие и онлайн - участия: 
 Общоселско честване на „Бабинден“ - 21.01. 

 Поздравления към семействата сдобили се с рожби през изтеклата година; 
 Общоселско веселие; 
 Кафе аперитив „Катина“; 
 60 посетителя. 
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 Билките“ – дар от природата. Събиране на билки, запознаване с тях и 

изплитане на Еньовски венец. 

 в детски парк 
 20 участника 

 

 Онлайн конкурс за рисунка за деца на тема „Моето щастливо детство“, 

посветен на 1 юни – Международен ден на детето 11.05. - 01.06. 

Участниците се състезаваха в четири възрастови групи: 

1. от 5 год. до 7год. – София Веселинова Павлова; 

2. от 8 год. до 10 год.; /1 - 3 клас/ - Дилек Руфи, Севгинар Джеватова, Иван Димов; 

3. от 11 год. до 13 год.; /4 - 6 клас/ - Февзие Десиславова, Ина Илчева, Ивайло Ангелов; 

4. от 14 год. до 18 год. /7 - 11 клас/ - Михаела Росенова, Десислава Пирева. 

 22 участника 
 

 Онлайн фотоконкурс „Моят двор и градина“,  начало на конкурса – 
15.05.2020г., край на конкурса – 15.08.2020г.  

 Изготвени бяха презентации от Гинка Тодорова и Виолета Хараланова с предоставен 
снимков материал от участниците и представянето им пред тях и гости; 

 5 участника - Гинка Илиева, Керана Недкова, Тодора Георгиева, Георги Перчемлиев, 
Димитър Терзиев; 

 7 гости; 
 Гримьорна. 

 

 Онлайн коледен празник. 

Участници със стихове и песни: 

- Камен Викторов Тодоров – 6г.; 

- Александър Светлинов Александров – 5 г.; 

- София Веселинова Павлова – 5 г.; 

- Данаил Радославов Дойков – 4г.; 

- Георги Харизанов – 5г.; 

- Наз Сефтин Сюлейман – 1 кл.; 

- Нур Нурбин Сюлейман – 1 кл.; 

- Джейда Джунеит Гюнайдън – 1 кл.; 

- Елчин Елвин Ереджан – 1 кл.; 

- Еля Елвин Ердинчева – 4 кл.; 

- Нурчин Меджну Нуджеб – 4 кл. 

 11 участника 
 

 Кандидатствахме с проект към фонд „Обединени срещу COVID – 19“ – м.04. 
 Неодобрен 

 
 



6 
 

  Благодарим на всички, които помагаха на читалището – членове, 
институции, както и родолюбиви българи за осъществяването на нашата 
дейност в тази сложна обстановка. 

Изказваме благодарност към нашите дарители, спомогнали да се 
осъществи заснемането на видеоклиповете за телевизия „Сънрайз Маринов“. 
Това са - Фирма  „ЖЕНЯ - 95” ЕООД с управител Даниела Сивева, Фирма 
„ЗЪРНО“ ЕОО с представител Калина Георгиева и Фирма  „Земеделска техника” 
ООД  с управител Павлин  Киров. 
 

Читалището продължава да предоставя  административни и 
информационни услуги . 

 
През 2020 година Настоятелството работи с бюджет от 75 340,00 лева,                  

от държавна субсидия 60 030,00 лв., предоставена общинска субсидия –                     
1 300,00 лв., наличност в началото на годината собствени приходи –                        
8 405,00 лв., постъпили собствени приходи през годината – 5 605,00 лв. – от тях 
рента 2 695,00л в., такси -  80,00 лв, членски внос от членове на читалището – 
430,00 лв. и  дарение – 2 400,00 лв. 

Изразходвани са средства в размер на 63 903,00лв. както следва - от 
държавна субсидия 60 784,00 лв. и от собствени 3 119,00 лв.  
Извършените разходи са за заплати, осигуровки, външни услуги,  интернет, 
материали и стопански разходи. 

Остатък на 01.01.2021г. – 11 437,00 лв., от тях 546,00 лв. от държавна 
субсидия и 10 891,00 лв. собствени. 

 
 

    Служители в читалището: 
   Гинка Костадинова Тодорова –  читалищен секретар 
   Виолета Георгиева Хараланова – библиотекар 
   Людмила Петрова Вазарова – технически секретар 
   
  Настоятелството, което ръководи  читалищната дейност през изминалата 
2020г. е в състав: 

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

      Трудната обстановка през последната година, в която бяхме принудени 
да работим показва, че духовната култура и изкуство, на които сме пазители, 
няма да остане само в миналото, а ще продължава да се предава от поколение 
на поколение. 
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Имайки предвид, че населението застарява, и все повече се задълбочава 
липсата на млади хора в Кайнарджа и Войново, ние продължаваме  да 
преодоляваме трудностите и да работим според условията, в които сме 
поставени. 

       Всички знаем, че през последните години, читалищната дейност 
донякъде се измества от различните медии и  интернет. Надяваме се, че 
читалището 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,  
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 
20.04.2021г.                                                                                                                  Председател     
              
                                                                                                                                         Гинка Тодорова                                    
          Секретар 


