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                                                             ПРОГРАМА                                                Проект! 

ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ В ОБЩИНА ПРАВЕЦ  

ПРЕЗ 2020 ГОДИНА 

 

  

1. Въведение 

Настоящата програма за развитие на читалищната дейност в Община Правец се създава в 

изпълнение на чл. 26 а, ал. 2 от Закона за народните читалища, въз основа на направените от 

читалищата в Общината насоки за развитието им през 2020 година. 

Изготвянето на годишната програма за развитие на читалищната дейност в Община Правец 

за 2020 г. цели обединяване усилията на всички страни, имащи отношение към по-нататъшното 

укрепване и утвърждаване на читалищата като важни обществени институции, реализиращи 

културната политика на общината, както и да подпомогне годишното планиране и финансиране на 

читалищните дейности.  

2. Структурна и финансово състояние на читалищата в Община Правец. 

 На територията на община Правец са регистрирани 10 (десет) броя читалища: Народно 

читалище „Заря 1895”, гр. Правец; Народно читалище „Развитие 1898”, с. Видраре; Народно 

читалище „Васил Ценков 1936”, с. Разлив; Народно читалище „Димитър Грънчаров 1928”, с. 

Равнище; Народно читалище „Възраждане 1927”, с. Джурово; Народно читалище „Отец Паисий 

1897”, с. Калугерово; Народно читалище „Напредък 1895”, с. Осиковица; Народно читалище 

„Васил Левски 1925”, с. Своде; Народно читалище „Светлина 2012”, с. Правешка Лакавица; 

Народно читалище „Христо Ботев 1928“ с. Осиковска Лакавица. Всички те са вписани и в 

Регистъра на народните читалища към Министерство на културата. Управляват се от 

Настоятелства и набират средства от членски внос, културно-просветна дейност, субсидия от 

държавния бюджет, наеми, дарения и други приходи, съгласно разпоредбите на чл.21 от ЗНЧ. 

Общата численост на субсидираните читалищни бройки за Община Правец от 

Министерство на културата за 2020 година е 22, като стандартът за една субсидирана бройка e в 

размер на 10 440 лева. В него са разчетени средства за дейност, както и за заплати, други 

възнаграждения и плащания на персонала, осигурителни вноски и издръжка, също и средства за 

здравословни и безопасни условия на труд. 

Разпределението на държавната субсидията за 2020 година в размер на 208780 (двеста осем 

хиляди седемстотин и осемдесет) лева е както следва:  

№ Наименование на читалището Сума (лв.) Субсидирани бройки 

1. НЧ ”Заря 1895”, гр. Правец 135 720,00 13 

2. НЧ “Възраждане 1927”, с. Джурово 15 660,00 1,5 

3. НЧ “Развитие 1898”, с. Видраре 15 660,00 1,5 

4. НЧ “Васил Ценков 1936”, с. Разлив 15 660,00 1,5 

5. НЧ “Напредък 1895”, с. Осиковица 10 440,00 1 

6. НЧ “Димитър Грънчаров 1928”, с. Равнище 10 440,00 1 

7. НЧ “Отец Паисий 1897”, с. Калугерово 10 440,00 1 

8. НЧ “Васил Левски 1925”, с. Своде 10 440,00 1 

9. НЧ “Светлина 2012”, с. Правешка Лакавица 5 220,00 0,5 

10. НЧ „Христо Ботев 1928“, с. Осиковска Лакавица 0,00 0 

3. Основни направления и приоритетни задачи в читалищната дейност в община 

Правец през 2020 година 

 Основните направления и приоритетни задачи в читалищната дейност са регламентирани и 

произтичат от Закона за народните читалища и от общинската културна политика, осъществявана 

на основание на съществуващата нормативна уредба и чрез изпълнението на Културния календар 

на Община Правец. Те са ориентирани към развитието и задоволяване потребностите на жителите 

на общината чрез: 
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- Развитие и обогатяване на културния живот, социалната и образователната дейност в 

населените места на община Правец;   

- Поддържа, обогатява и развива народните обичаи и традиции; 

- Разширяване на знанията на населението и приобщаването им към ценностите и 

постиженията на науката, изкуството и културата; 

- Възпитава младите хора в дух на родолюбие и утвърждаване на националното  им 

самосъзнание; 

- Осигуряване на достъп до информация и комуникации; 

- Разширяване знанията на населението; 

- Обмен между културите на различните етноси; 

- Насърчаване на социалното единство и солидарността между различните социални групи; 

- Партньорство с местното самоуправление в развитието на обществените и в частност на 

културните процеси и др. 

 За по-добрата реализация на основните цели и приоритетни задачи на читалищата е 

необходимо да продължи диалогът за постигане добри взаимоотношения между читалищата, 

културните и образователни институции, местните власти, неправителствените организации и 

бизнеса по места за реализиране на съвместни програми и проекти.  

 

4. Основни дейности на народните читалища на територията на община Правец за 2020 

година  

Художествените колективи при читалищата се включват в местните културни прояви, 

участват в събори, прегледи и фестивали на регионално, национално и международно ниво. В 

организираните по селата на територията на Община Правец тържества читалищата вземат дейно 

участие съвместно с Клубовете за възрастни и хора с увреждания и учебните заведения. 

Народно читалище „Заря 1895”, гр. Правец, Народно читалище „Развитие 1898”, с. Видраре 

и Народно читалище „Възраждане 1927”, с. Джурово продължават своята работа по Програма 

„Глобални библиотеки-България” за информационно обслужване на гражданите.   

 Към Народно читалище „Развитие 1898”, с. Видраре, Народно читалище „Васил Ценков 

1936”, с. Разлив, Народно читалище „Възраждане 1927”, с. Джурово и Народно читалище 

„Напредък 1895”, с. Осиковица продължават да функционират Клубове за младите хора от 

населените места.  

 

 4.1 Народно читалище „Заря 1895”, гр. Правец  

  Народно читалище „Заря 1895”, гр. Правец организира и поддържа девет детски школи с 

образователна насоченост, шест състава с професионална насоченост, клубна и кръжочна дейност, 

както следва: 

4.1.1.Любителско художествено творчество. 

 С образователна насоченост: 

№ Вид школа Ръководител 
Брой на 

самодейците 
Време на репетиции 

1. Народно пеене Веселка Христова 15 

Два пъти седмично; 

Групово и 

индивидуално  

2. 
Народни танци-

напреднали /1-7 клас/ 

Ивайло Димитров 

 
20 

Два пъти седмично 

по 45 минути 

3. Пиано Здравка Цонева 11 
Два пъти седмично 

по 30 минути 

4. Балет Ангелина Сергеева 10 
Два пъти седмично 

по 1 час 

5. Акордеон Здравка Цонева 3 
Два пъти седмично 

по 30 минути 

6. Гъдулка Диан Пенков 4 
Два пъти седмично 

по 30 минути 
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7. Тамбура Диан Пенков 4 
Два пъти седмично 

по 30 минути 

8. Кавал Димитър Панчев 3 
Два пъти седмично 

по 30 минути 

9. 
Народни танци - 

начинаещи /5-7 год./ 
Ивайло Димитров 23 

Два пъти седмично 

по 45 минути 

 

 С професионална насоченост 

№ Вид състав Ръководител  Брой на 

самодейците  

Време на репетиции 

1. Ансамбъл „Заря “ Ивайло Димитров 30 Вторник и петък 

18.00-19.30 ч. 

2. Детски танцов състав Ивайло Димитров 43 Вторник и петък 

16.00-18.00ч. 

3. Детски народен оркестър Диан Пенков 15 Веднъж седмично по 

45 минути 

4. Детска група за народно 

пеене 

Весела Христова 15 Веднъж седмично по 

45 минути 

5. Народен оркестър „Заря“ Димитър Панчев  

 

4 Два пъти седмично по 

45 минути 

6. Квартет „Правец“ Весела Христова 4 Два пъти седмично по 

45 минути 

 

 Клубна и кръжочна дейност  

№ Вид клуб Ръководител  Брой на 

самодейците  

Време на репетиции 

1. Испански език Мариела Борисова 15 Понеделник до петък 

От 16.00-17.30 ч. 

 

4.1.2. Библиотечна дейност:  
Библиотеката при НЧ „Заря1895” е с книжен фонд над 32000 тома, с общо достъпна 

читалня и компютърна техника, с интернет услуги за своите читатели. Библиотеката полага усилия 

за удовлетворяване на културните и просветни потребности  на учениците в Професионална 

гимназия по компютърни технологии и системи, Гимназията с преподаване на чужди езици 

„Алеко Константинов” и ОУ „Васил Левски”. Библиотеката обслужва и Защитеното жилище, 

клубовете на инвалидите и пенсионерите и всички жители от Правец и общината. Закупуването на 

нови книги става само от събрани читателски такси. Тази година нямаше подходящи проекти, 

свързани с  работата на библиотеките. Качеството на библиотечно-информационно обслужване  

зависи от обогатяването, организацията  и управлението на библиотечните фондове, а от своя 

страна качеството на фонда е в пряка връзка с читателските запитвания и търсения. Мисията на 

библиотеката е да създаваме връзка между хората и информацията в един бързо променящ се свят. 

Библиотеката продължава да работи съвместно с Фондация ”Глобални библиотеки-

България”, която е учредена през 2013 г. като неправителствена организация в обществена полза. 

В настоятелството влизат Министерството на културата, Министерството на транспорта, 

информационните технологии и съобщенията, Национален дарителски фонд „13 века България”,  

Националното сдружение на общините в Република България, ББИА  и съюза на народните 

читалища. НЧ „Заря1895” сключи споразумение за съвместна дейност с фондацията и 

библиотеката продължава работата си с нея. 

4.1.3. Дейности през 2020 година. 

№ 

 

Дата Мероприятие Кратко описание на 

дейностите по  

реализацията на 

мероприятието 

Отговорно лице за 

организацията на 

мероприятието 

1. 06.01.2020 Йордановден Хвърляне на кръста в Правец Секретар 
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/програма/  

2. 06.01.2020 
172 г. от рождението 

на Христо Ботев 
Витрина от книги 

Читалищен 

библиотекар 

3. 15.01.2020 
125 г. от раждането на 

Гео Милев 
Витрина от книги 

Читалищен 

библиотекар 

4. 15.01.2020 
125 г. от раждането на 

Гео Милев 
Витрина от книги 

Читалищен 

библиотекар 

5. 21.01.2020 
Ден на родилната 

помощ 

Програма за лекарите в 

поликлиниката – гр. Правец, 

Поздравление в ДЦВХУ – гр. 

Правец, Поздравление за 

Бабинден – Клуб на 

пенсионера с. Разлив 

Секретар 

 

 6. 19.02.2020 
147 г. от обесването на 

Васил Левски 

Един час с живота и делото 

на Васил Левски, 

литературно четене с 

ученици 

Читалищен 

библиотекар 

 

7. 01.03.2020 Ден на самодееца 

Концерт от самодейните 

колективи при НЧ „Заря 

1895“ 

Худ. ръководители на 

съставите 

8. 01.03.2020 Баба Марта 
Детско утро с децата от 

начален курс 

Читалищен 

библиотекар 

 

9. 03.03.2020 

Националния празник 

на Република 

България, 142 години 

от Освобождението 

Участие на самодейните 

състави от НЧ „ Заря 1895 “ в 

общоградските чествания 

 

 

Секретар 

10.  03.03.2020 

Ден на 

освобождението на 

България 

Витрина с книги, тематичен 

кът 

Читалищен 

библиотекар 

 

11. 07.03.2020 Тодоровден 

Музикална програма на 

самодейците по случай 

събора на гр. Правец  

Секретар 

12. 22.03.2020 Първа пролет Честване на пролетта  

Художествените 

ръководители на 

съставите 

13. 31.03.2020 
Световен ден на 

поезията 

Среща с деца обичащи  

поезията и пишещи стихове 

Читалищен 

библиотекар 

14. 02.04.2020 
Международен ден на 

детската книга  

Колективни четения с деца от 

начален клас 

Читалищен 

библиотекар 

15. 02.04.2020 

215 г. от раждането на 

Ханс Кристиан 

Андерсен 

Витрина от книги 

Читалищен 

библиотекар 

17. 13.04.2020 
325 г. от смъртта на 

Жан дьо Лафонтен 
Витрина от книги 

Читалищен 

библиотекар 

18.  
16.04.2020 15 г. от смъртта на 

Ивайло Петров 

Витрина от книги Читалищен 

библиотекар 

 

19. 22-23. 

04.2020 

Маратон  на четенето Ученици от начален курс Читалищен 

библиотекар 

20. 29.04.2020  85 г. от рождението 

на Любомир Левчев 

Витрина от книги Читалищен 

библиотекар 

21. 05.2020 Традиционни майски 

празници 

Активно участие на 

художествените състави към 

Секретар 
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НЧ „Заря 1895“ в 

общоградските и общински 

мероприятия и чествания 

22. 01.05.2020 Ден на труда Тематична витрина Читалищен 

библиотекар 

23. 09.05.2020  Ден на Европа Витрина  „Обединена 

Европа“ 

Читалищен 

библиотекар 

24. 11.05.2020 Ден на библиотекаря Витрина за създателите на 

славянската азбука, 

посещение на деца и 

запознаване с делото на 

двамата братя 

Читалищен 

библиотекар 

25. 05.2020 22- ри общински 

събор на българското 

народно творчество 

Участие на самодейните 

колективи при читалището 

Секретар и худ. 

ръководители 

26. 11-15. 

05.2020 

Национална 

библиотечна седмица 

Обмяна на практики с 

библиотеките в Община 

Правец 

Читалищен 

библиотекар 

27. 22.05.2020  135 г. от смъртта на 

Виктор Юго 

Витрина от книги Читалищен 

библиотекар 

28. 24.05.2020 Ден на българската 

просвета и култура и 

на славянската 

писменост 

Участие в общоградските 

мероприятия 

Секретар и худ. 

ръководители 

29. 27.05.2020 Годишна продукция- 

концерт на класовете 

от школата по 

изкуства към 

читалището 

Участие на всички класове в 

продукцията 

Преподавателите на 

школите: 

 

30. 01.06.2020 Ден на детето Витрина от детски книги Читалищен 

библиотекар 

31. 06.2020 Лято  

в библиотеката 

Организиране на летният 

отдих на децата, съвместно с 

доброволци 

Читалищен 

библиотекар 

32. 09.07.2020 170 години от 

рождението на Иван 

Вазов 

Витрина от книги, тематичен 

кът. 

Читалищен 

библиотекар 

33. 07.2020 Лято  

в библиотеката 

Организиране на летният 

отдих на децата, съвместно с 

доброволци 

Читалищен 

библиотекар 

34. 08.2020 Лято  

в библиотеката 

Организиране на летният 

отдих на децата, съвместно с 

доброволци 

Читалищен 

библиотекар 

35. Юни-

август 

2020 

Участия във 

фестивали на: ПТС 

„Заря“ , детски танцов 

състав, детска група 

за народно пеене, 

школа по балет. 

Лятна програма на 

библиотеката към 

читалището. 

„Моцартови празници  

Правец 2020“ 

                                                                                                       Секретар 

и худ. ръководители 

на състави 

 

 

Читалищен 

библиотекар 
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36. 05.09.2020 „Моновец 2020“  Изнасяне на фолклорна 

програма от съставите при 

читалището 

Секретар 

37. 06.09.2020    Ден на Съединението 

на България 

Участие в програмата на 

община Правец за празника 

Секретар 

38. 06.09.2020 Ден на съединението Витрина от материали и 

книги 

Читалищен 

библиотекар 

39. 15.09.2020 Първи учебен ден Съвместни концертни изяви 

на читалищни и училищни 

състави 

Секретар 

40. 22.09.2020  Ден на 

Независимостта на 

България 

Участие в програмата за 

празника.  

Витрина от книги 

Секретар, 

читалищен 

библиотекар 

41. 08.10.2020 62 г. от кончината на 

Ран Босилек 

Витрина от детски книги. 

Посещение на деца от 

начален клас в библиотеката 

– четене на стихове, приказки 

и разкази. 

Читалищен 

библиотекар 

42. 16.10. 

2020 

39 години Правец- 

град 

Активно участие на 

читалището в цялостната 

програма на община Правец 

за честване на празника 

Секретар 

43. 16.10.2020 39 години Правец-

град 

Витрина от материали и 

книги 

Читалищен 

библиотекар 

44. 01.11.2020 Ден на народните 

будители. Ден на 

българската наука 

Витрина от книги и беседа. 

Съвместен празничен 

концерт от всички културни 

и образователни институции 

Читалищен 

библиотекар, секретар 

45. 09.11.2020 140 г. от рождението 

на Йордан Йовков 

Един учебен час в 

библиотеката с творчеството 

на Йордан Йовков 

Читалищен 

библиотекар 

46. 07.12.2020 111 г .от рождението 

на Никола Йонков 

Вапцаров 

Витрина от книги Читалищен 

библиотекар 

47. Декември 

2020 

Коледен концерт Организиран съвместно с 

община Правец 

Секретар и худ. 

ръководители на 

състави 

48. Декември 

2020 

Изложба  Тематична изложба на книги 

за Коледа и Нова година 

Читалищен 

библиотекар 

49. Декември 

2020 

Коледна продукция 

на школата по 

изкуства към 

читалището 

Участие на всички класове от 

школата 

Преподаватели в 

школите по изкуства- 

 

 

 

4.2.Народно читалище „Васил Ценков 1936”, с. Разлив 

 4.2.1.Любителско художествено творчество  

№ Вид състав Ръководител  Брой на 

самодейците  

Време на репетиции 

1.  Фолклорна формация 

„Разливчанка” 

Искра Траянова 

Пенка Петкова 

10 Всеки четвъртък по 1 

час 
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2.  Клуб хоро Самоучител 

и Пенка Петкова 

10 Вторник  

18 ч.- 1час 

Събота 

17 ч. -1час 

 

 4.2.2.Библиотечна дейност: 

 - Обогатяване на библиотечния фонд; 

 - Уреждане на кътове с литература в библиотеката; 

 - Обучения - компютърна грамотност; 

 - Привличане на повече читатели с цел засилване интереса към четенето на книги; 

  

4.2.3. Дейности през 2020 година. 

№  

 

Дата Мероприятие Кратко описание на 

дейностите по  реализацията 

на мероприятието 

Отговорно лице за 

организацията на 

мероприятието 

1. 13.01.2020 

 

14.01.2020 

Традиционен 

обичай 

„Топене и наричане 

на пръстените” 

 

Провежда се ритуал ”Топене на 

пръстените” 

Провеждан на ритуал 

„Наричане на пръстените” – 

изготвен сценарии от секретаря 

на читалището 

Секретар 

 

2. 21.01.2020 Провеждане на 

народния обичай 

„Бабин ден” 

Възстановка на обичая; 

„Капане на бебето” 

Изготвен сценарии от секретаря 

на читалището 

Секретар  

3. 14.02.2020 Провеждане на 

ритуала „зарязване 

на лозите” в мах. 

„Маргинска” 

Възстановка на обичая; 

„Зарязване на лозите” 

Изготвен сценарии от секретаря 

на читалището 

Секретар  

4. 19.02.2020 ” Седмица на Васил 

Левски” 

1. Направа на табло със снимки 

по повод 147 години от  гибелта 

на Апостола; 

1. Изнасяне на рецитал за 

Левски пред учениците в 

Младежкия клуб 

Секретар  

5. 01.03.2020 Ден на самодееца Тържество по повод празника: 

1. Поздрав от секретаря 

отправен към самодейците, 

които отдават време и сили за 

запазване на българските 

традиции. 

2. Гледане на клипове и снимки 

от проведени мероприятия. 

Секретар  

6. 08.03.2020 Международен ден 

на жената 

В Младежкия клуб – 8-ми март-

„Жената-извор на вдъхновение 

и красота” –вечер на интимната 

лирика 

Секретар   

7. 04.2020 Великденски 

празници 

1. В Младежкия клуб – беседа 

пред деца от селото за обичая 

„Лазаруване” 

1. Конкурс за най-красиво 

боядисано яйце. 

Секретар  

8. 24.05.2020 Ден на славянската 

писменост и култура 

Направа на кът с литература за 

Кирил и Методий в 

Секретар  
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библиотеката 

Конкурс за краснопис проведен 

с деца от селото 

9. 05.2020 XXIII Общински 

събор на 

българското 

народно творчество 

Участие на певческата група в 

събора 

Секретар  

10. От м. 06 до  

м.09.2020 

Участия на 

певческата група 

във фолклорни 

фестивали и събори 

По дадена заявка Секретар  

11. 01.10.2020 Международен ден 

на възрастните хора 

Тържество по повод празника; 

Музикален поздрав от 

певческата група към 

читалището. 

Секретар  

12. 01.11.2020 Будители на нацията Тематична изложба в 

библиотеката 

Секретар  

13. 03.21.2020 Международен ден 

на  хората с 

увреждания 

Тържество по повод празника; 

Музикален поздрав от 

певческата група към 

читалището. 

 

Секретар  

14. 21.12.2020 Игнажден Коледна седянка –  по сценарий 

от секретаря на читалището. 

Секретар  

15. 21.12.2020 Коледни тържества Коледен рецитал; 

Коледно тържество – подготвен 

сценарий от секретаря на 

читалището. 

 

 

Секретар  

 

 

4.3.Народно читалище „Развитие 1898”, с. Видраре 

 4.3.1.Любителско художествено творчество 

№ Вид състав Ръководител 
Брой на 

самодейците 
Време на репетиции 

1. Женска вокална група Веско Генчев 10 2 часа седмично 

  

 Клубна и кръжочна дейност  - Младежки клуб  

 

 4.3.2.Библиотечна дейност: 

 - Библиотечно обслужване на населението; 

 - Справочно-библиографски услуги; 

 -  Осигуряване на населението достъп до информация.  

 

4.3.3. Дейности през 2020 година. 

№  

по 

ред 

Дата Мероприятие Кратко описание на 

дейностите по  реализацията 

на мероприятието 

Отговорно лице за 

организацията на 

мероприятието 

1. 21.01.2020 Бабинден Възпроизвеждане на обичая с 

жени от селото.  

Секретар 

2. 19.02.2020 Обесването на 

Васил Левски 

Кратко слово от секретаря на 

читалището. Поднасяне на 

Секретар, читалищно 

настоятелство 
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 венци и цветя пред паметника 

в центъра на селото. 

3. 01.03.2020 Ден на 

любителското 

народно творчество 

Приветствено  слово  от  

Председателя  на  читалището  

към  самодейците  и  

подаряване  на  мартеница  по 

случай  Баба  Марта.                                                                     

Читалищно 

настоятелство 

4.  03.03.2020 Национален 

празник на 

Република България 

Кратко слово от секретаря на 

читалището   и поднасяне на  

венец  пред паметника   на  

героите. 

Читалищно 

настоятелство 

5. 08.03.2020 Международен ден 

на жената 

Организиране  на  празнична  

среща  посветена  на  Осми  

март –  библиотека  и  

пенсионерски  клуб. 

Секретар 

6. 16.04.2020  Великденски 

празници 

Боядисване на Великденски 

яйца в библиотеката с децата 

от подготвителна група към 

училището.  

Секретар 

7. 09.05.2020 Ден на победата 

Ден на Европа 

Кратко  слово  от  секретаря  

на  читалището  и  поднасяне  

на  венец  в  памет  на  

загиналите  герои. 

Секретар 

8. 05.2020 Участие на 

самодейци във 

фестивали 

Участие на Женската вокална 

група в Европейски   фестивал  

Велико  Търново. 

Секретар 

9. 01.06.2020 Ден на детето Организиране  на  деца  от  

селото  за  рисунка на асфалт 

пред  читалището.                          

Секретар 

10. 08.2020 Участие на 

самодейци във 

фестивали 

Участие  на  Женската  

вокална  група  в  

Международен  фестивал  гр. 

Китен.                             

Секретар 

11. 10.11.2020 Ден на народните 

будители 

Четене  на  приказка  в  

библиотеката  с  децата  от  

подготвителна  група  към  

училището и  изпращане  на  

поздравителни  адреси  до  

дългогодишни  читалищни  

дейци.   

Секретар 

 

4.4.Народно читалище „Димитър Грънчаров 1928”, с. Равнище 
 4.4.1.Любителско художествено творчество 

 

№ Вид състав Ръководител 
Брой на 

самодейците 
Време на репетиции 

1. Смесена певческа група 
Секретар на 

читалището 
12 Един час седмично 

2. Театрална група 
Секретар на 

читалището 
5 

Един час седмично 

3. Художествено слово 
Секретар на 

читалището 
8 

Един час седмично 
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 Клубна и кръжочна дейност: 

 

№ Вид клуб Ръководител  Брой на 

самодейците  

Време на репетиции 

1. Клуб за занимания с деца Секретар на 

читалището 

15 Един час седмично 

2.  Клуб сръчни ръце Секретар на 

читалището 

12 Един час седмично 

  

4.4.2.Библиотечна дейност: 

- Превръщане на библиотеката в съвременен информационен център в с. Равнище 

- Поддържане на свободен достъп за библиотечно обслужване на жителите и гостите на селото. 

- Обновяване на библиотечния фонд с нови заглавия. 

- Организиране на литературни четения. 

- Организиране на срещи – разговори с децата от селото за любими приказки и герои от тях. 

- По случай различни годишнини на известни автори и писатели , и исторически събития да се 

организират литературни четения. 

- Експониране на изложби и кътове за отбелязване годишнини на известни български и чужди  

писатели. 

- Извършване на технически услуги на населението - ксерокопиране  на документи 

4.4.3. Дейности през 2020 година. 

№  

 

Дата Мероприятие Кратко описание на 

дейностите по  

реализацията на 

мероприятието 

Отговорно лице за 

организацията на 

мероприятието 

1. 01.01.2020 Отбелязване на 

празника Васильовден 

Група сурвакари с ръчно                           

изработени  сурвакници                                                                                                        

обикалят и наричат за здраве 

Секретар 

2. 06.01.2020 Годишнина от 

рождението на поета-

революционер Христо 

Ботев 

1. С информационен  

бюлетин за живота и делото 

на Ботев                    

2. Литературно четене на 

стихове за него 

Секретар 

 

3. 21.01.2020 Отбелязване на Деня 

на родилната помощ - 

Бабинден 

Запознаване на хората със 

същността на празника 

„Бабинден“ 

Секретар 

 

4. 14.02.2020 Отбелязване на 

празника „Трифон 

Зарезан“ 

1. Зарязване на лози 

2. Ритуално закичване с 

венци от лозови пръчки 

3. Връчване на грамоти 

Секретар,  

Йордан Петков 

5. 19.02.2020 Отбелязване на 147 

години от обесването 

на Васил Левски 

Самодейците от групата  за           

художествено  слово  да 

подготвят програма за деня. 

Секретар  

6. 01.03.2020 Посрещане на 1-ви 

март и отбелязване на 

Деня на самодееца 

1. Подготвяне и представяне 

на изложба от ръчно 

изработени  мартеници. 

2. Творческа среща с 

читалищните самодейци. 

Председател,  

секретар 

7. 03.03.2020 Националния празник 

на Република 

България 

1. Самодейците  да 

представят кратка програма 

за празника. 

2. Поднасяне на цветя на 

Председател, 

секретар, съвместно с 

Кметство Равнище 
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паметната плоча на 

опълченеца от с. Равнище 

Мико Нанов 

8. 08.03.2020 Отбелязване на 

международния ден на 

жената 

С рецитал подготвен от 

групата за художествено 

слово посветен на жената-

майка 

Секретар  

9. 22.03.2020 Посрещане на първа 

пролет 

1. Изложба на красиви 

пейзажи. 

2. Четене на стихове за 

пролетта. 

Секретар 

10. 25.03.2020 130 г. от раждането на 

Чудомир 

Изложба на негови 

произведения 

Секретар 

11. 01.04.2020 Ден на хумора и 

шегата 

1. Изложба на карикатури. 

2. Четене и разказване на 

вицове. 

Секретар 

12. 02.04.2020 Международен ден на 

детската книга 

Информиране на децата от 

„Клуб за занимания с деца” 

кой е Андерсен, четене и 

разказване на приказки 

Секретар 

13. 07.04.2020  Отбелязване на 

Световния ден на 

Здравето  

Изготвяне и изнасяна на 

информационното табло на 

информация за този ден 

Секретар 

14. 12.04.2020 Ден на авиацията и 

космонавтиката 

Оформяне на 

информационното табло с 

визия за космонавтиката 

Секретар 

15. 20.04.2020 Годишнина от 

Априлското въстание 

1.Литературно  четене от 

стихосбирката на Иван Вазов 

„Епопея на забравените”             

2.Оформяне на 

информационното табло с 

исторически данни   

Секретар 

16. 22.04.2020 Международен ден на 

Земята 

С информация изнесена на 

информационното табло да 

се отбележи деня. 

Секретар 

17. 04.2020 Отбелязване на 

Лазаровден 

Момичетата от клуба  за 

занимания с деца да 

пресъздадат обичая 

„Лазаруване”. 

Секретар 

18. 01.05.2020 Международен ден на 

труда 

Изнасяне на информация на 

таблото пред  читалището за 

историята на деня 1-ви май 

Секретар 

19. 06.05.2020  1. Гергьовден 

2. Ден на Българската 

армия 

1. Изнасяне на информация 

за празнуването на 

„Гергьовден” в миналото на 

таблото 

2. Обновяване на 

информационното табло с 

информация за „Армията 

през  годините” 

Секретар 

20. 09.05.2020 Ден на Обединена 

Европа 

Ден на победата нас 

Хитлерофашизма 

С информационен материал 

предоставен на гражданите 

за двата празника  да се 

отбележи деня на Обединена  

Секретар  
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Европа  и  Девети май 

21. 24.05.2020 Ден на българската 

просвета и култура и 

на славянската 

писменост  

1. Украсяване на 

читалищната сграда 

2.Поздравяване на бивши 

библиотекари  

3.С поздравителни адреси да 

се уважат учителите и 

заслужили читалищни 

деятели от селото 

4.С нова визия 

информационното табло 

пред читалището да 

представи празника в 

миналото и днес. 

Секретар  

22. м.05.2020  XXIII Общински 

събор на народното 

творчество 

Самодейците от НЧ се 

включват с програма в 

общинския събор на 

народното творчество 

Секретар 

23. м.05.2020 Участие във фестивал Участие във „Фестивал и 

базар на народните обичаи и 

традиции” в гр. Ябланица 

Секретар 

24. 01.06.2020 Отбелязване на 

Международния ден 

на детето 

1.Изложба „Децата от с. 

Равнище рисуват” 

2.Всяко дете от селото да се 

представи със стих или 

песничка. 

Секретар 

25. 02.06.2020 Дена на Ботев и 

загиналите за народна 

свобода 

1. Литературна програма 

изнесена от самодейците от 

читалището  

2. Поднасяне на цветя пред  

портрета на Христо Ботев 

3. Вой на сирената в 12 часа 

и заставане мирно да се 

почете паметта на героите 

Секретар 

26. 24.06.2020 Отбелязване на деня 

на билкаря 

Запознаване на децата с 

билките, които растат в 

землището на село Равнище    

Секретар 

27. 27.06.2020 Отбелязване на 170 г. 

от раждането на Иван 

Вазов 

1. Изнасяне на информация  

за живота на Иван Вазов на 

таблото  

2. Изложба в читалищната 

библиотека от негови  

произведения 

Секретар 

28. 18.07.2020 Годишнина от 

раждания ден на 

Васил Левски 

Изнасяна на информация за 

живота и делото на Апостола 

на информационното табло 

Секретар 

29.  20.07.2020 Годишнина от 

Илинденско-

Преображенското 

въстание 

Поднасяне на информация за 

въстанието на 

информационното табло по 

повод годишнината   

Секретар 

30. 07.2020 Фестивал на народния 

обичай и автентичната 

носия с. Рибарица 

Самодейците от смесената 

певческа група към 

читалището вземат участие 

във фестивала в с. Рибарица 

Секретар 
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31. 08.2020 Участие във фестивал 

„От Тимок до Вита“, 

с. Черни вит 

Самодейците от смесената 

певческа група към 

читалището вземат участие 

във фестивала „От Тимок до 

Вита“, с. Черни вит  

Секретар 

32. 08.2020 Провеждане на 

традиционното 

„Градинско 

увеселение“ 

1.Разгласа на мероприятието  

2.Подсигуряване на музика 

3.Подсигуряване на томбола 

Кмет на селото, 

секретар, организатор 

клуб 

33. 08.2020 Отбелязване на 170 г. 

от раждането на Ги 

дьо Мопасан 

С информация за френския 

писател и представяне на 

негови произведения 

Секретар 

34. 25.08.2020 Мероприятие на клуб 

„Занимание с деца“ 

Изложба на произведения 

направени от децата от клуба 

Секретар 

35. 06.09.2020 Национален празник 

„Съединението на 

България“ 

Изнасяна на информация за 

Съединението на 

информационното табло 

пред читалището 

Секретар 

36. 22.09.2020 Ден на 

Независимостта на 

България 

1. Озвучаване на площада  

2.С нова визия на 

информационното табло 

свързана с „Деня на 

независимостта” 

Секретар 

37. м.09.2020 Фестивал „С музика и 

песен всяка есен“ 

Самодейците участват в 

организиран фестивал в с. 

Дъбен, община Ловеч 

Секретар 

38. 14.09.2020 Отбелязване на 90 год. 

От раждането на 

българския писател 

Антон Дончев 

Изложба на произведения на 

писателя и информация за 

творчеството му. 

Секретар 

39. 01.10.2020 Дена на възрастните 

хора 

Поздрав със стихове от 

групата за худ. слово към  

читалището на възрастните 

от клуб „Доброта“, с. 

Равнище 

Секретар 

40. 20.10.2020 Отбелязване на 95 год. 

от раждането на Борис 

Димовски – български 

карикатурист и график 

Подреждане на изложба от 

карикатури на Борис 

Димовски 

Секретар 

41. 01.11.2020 Ден на народните 

будители 

1. С поздравителни 

адреси да се уважат 

заслужили учители и 

читалищни деятели от селото 

2. Изнасяне на таблото 

на информация за деня на 

нар. будители 

Секретар 

42. 21.11.2020 Ден на християнското 

семейство 

Оформяне на нова визия за 

дена на информационното 

табло 

Секретар 

43. 03.12.2020 Ден на хората с 

увреждания 

1. Поздрав за хората с 

увреждания с детска рисунка 

2. Засвидетелстване на 

уважение и почерпка с 

домашна баница 

Секретар 
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44. 23.12.2020 Коледно-новогодишно 

тържество 

Членовете на клуб „Сръчни 

ръце“ към читалището 

изработват украсата за 

коледното тържество. 

Секретар 

45. 30.12.2020 Детски празник „Дядо 

Коледа – добре 

дошъл” 

Организиране на весело 

детско парти за децата от 

селото, на което Дядо Коледа 

ще им раздаде подаръци 

Секретар 

46. 2020  Самодейците от читалището да  се включат като участници в нови фестивали 

на народното творчество. 

47. 2020 Продължаване на традицията да се поздравяват юбилярите от селото със 

специално изработени за тях поздравителни адреси. 

48. 2020 Децата от селото  организирани от читалищния секретар се включат в 

инициативата „Да изчистим България” 

 

  

4.5.Народно читалище „Възраждане 1927”, с. Джурово 

 4.5.1.Любителско художествено творчество  

 

- с образователна насоченост 

 

 № Вид школа Ръководител  Брой на 

участващите 

Време на  

репетициите 

1. „Училище за жени”  Стефка Матеева 10 Един път месечно  

 

- с професионална насоченост  

 

№ Вид състав  Ръководител Брой на  

участващите 

Време на  

репетиции 

1.  Женска певческа група Валентина 

Александрова 

13 Два пъти месечно 

2. Театрална формация 

„Светулка” 

Стефка Матеева 15 Два пъти месечно 

3. Трупа за народни танци Марина Джамбазова 12 Един път седмично 

4. Група за художествено 

слово 

Иванка Иванова  

5 

Два пъти месечно 

 

 

 Клубна и кръжочна дейност: 

№ Вид клуб Ръководител Брой на 

самодейците 

Време на  

репетиции 

1. Арт – ателие 

„Весели ръчички” 

Наталия Петрова           6 Вторник 

2. Театрално студио 

„Малки артисти” 

Лилия Вутева           8 Петък 

 

- Младежки клуб в сградата на читалището 

- Младежки клуб в мах. Беляновец  

 

 4.5.2.Библиотечна дейност: 

- Библиотеката при НЧ „Възраждане 1927” в с книжен фонд на 13 000 тома, с 

общодостъпна читалня и компютърна техника, с техника, с интернет услуги за своите 
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читатели. Удовлетворяват се културните и просветни потребности на учениците от ОУ „Хр. 

Ботев”, болшинството от които са неграмотни и предпочитат забавления на компютрите.  И 

затова се стремим към: 

- Привличане на повече нови посетители (малки и големи). 

- Търсене на допълнително дарения от книги за допълване на библиотечния фонд. 

- Организиране на срещи – разговори с младежите, посещаващи редовно клуба към 

читалището, за любими произведения и герои от тях, а също и литературни четения. 

- По случай различни годишнини на известни писатели и исторически дейци – направа на 

кътове показващи живота им в картини и произведения. 

Библиотеката продължава да работи съвместно с фондация „Глобални библиотеки – 

България” която е учредена през 2013 г. като  неправителствена организация в обществена 

полза. 

 

 4.5.3. Дейности през 2020 година. 

№  

по 

ред 

Дата Мероприятие Кратко описание на 

дейностите по  

реализацията на 

мероприятието 

Отговорно лице за 

организацията на 

мероприятието 

1. 14.01.2020 „Васильовден” на 

ромите 

Беседа на тема: 

Традиции и култура на 

ромското население- за 

посетителите на младежкия 

клуб 

Иванка Иванова 

2. 21.01.2020 Ден на родилната     

помощ „Бабинден” 

Поздравителни адреси до 

младите баби и обръщение 

към акушерката. 

Пресъздаване на ритуал и 

беседа – читалището 

организира изцяло това 

мероприятие. 

Павлина Николова 

Данка Недкова 

3. 14.02.2020 „Трифон – Зарезан” Поздравителен адрес от 

читалището към 

пенсионерите. Участие в 

подрязването на лозе и 

пресъздаване ритуала за 

избор на нов „Цар на 

виното” в селото. (съвместна 

изява на читалището с 

пенсионерски клуб) 

Павлина Николова 

Лидия Василева 

4. 19.02.2020 147 години от 

обесването на Васил 

Левски 

Направа на кът за Левски и 

участие в програмата на 

учениците, с рецитиране на 

стихове. Поднасяне на венци 

пред паметната плоча в 

махала Беляновец. 

Павлина Николова 

5. 01.03.2020 Ден на 

любителското 

художествено 

творчество и „Баба 

Марта” 

Поздравителни адреси към 

самодейците; направа и 

подаряване на мартеници и 

коктейл за тях, организиран 

от читалището. 

Иванка Иванова 

Павлина Николова 

6. 08.03.2020 8ми март Беседа на тема: „Жената – 

майка и любима” 

Изработване на 

Стоян Стоянов 

Мария Банчева 
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поздравителни картички. 

7. 22.03.2020 Първа пролет Излет с пикник сред 

природата; четене на стихове 

за отечеството; пеене на 

песни; игри и забавления с 

посетителите на младежкия 

клуб. 

Иванка Иванова 

Павлина Николова 

Лидия Василева 

8. 02.04.2020 215 години от 

рождението на Х. К. 

Андерсен 

Информиране на учениците 

кой е Андерсен, четене на 

приказки и обсъждане на 

поуките от тях. 

Павлина Николова 

9. 08.04.2020 Ден на ромите Беседа и младежко парти, 

организирано за 

посещаващите редовно 

младежкия клуб. 

Стоян Стоянов 

Христина Цветанова 

Павлина Николова 

10.  23.04.2020 Международен ден 

на книгата 

„Малкото – голямо четене в 

библиотеката” 

Павлина Николова 

11. 01.05.2020 Международен Ден 

на труда 

Отбелязване на празника с 

направа на табло от 

фотографски снимки на 

трудови жители от селото 

през годините. 

Павлина Николова 

12. 10.05.2020 

11.05.2020 

180 г. от рождението 

на Хаджи Димитър 

180 г. от рождението 

на Стефан Караджа 

Направа на табло за живота 

и делото на войводите 

Хаджи Димитър и Стефан 

Караджа – български 

революционери и 

национални герои. 

Павлина Николова 

Иванка Иванова 

13. 14-18.05.2020 24-ти Стара планина 

„фест” 

Участие на самодейци от 

читалището на фестивал във 

Велико Търново 

Павлина Николова 

14. 01.06.2020 Ден на детето Приветствие към децата от 

ОУ „Хр. Ботев” по случай 

празника им 

Павлина Николова 

15.  13.06.2020 Общински фестивал 

и събор на фолклора 

Изява на тържеството 

в гр. Правец от женската 

певческа група. 

Павлина Николова 

16. 27.06.2020 170 г. от рождението 

на Иван Вазов 

Изложба в библиотеката на 

читалището и информация за 

живота и творчеството на 

„Патриарха на българската 

литература” 

Павлина Николова 

17. 07.2020 Вземане на участие 

на фестивал в  с. 

Рибарица 

Женската певческа група да 

вземе участие във фестивала 

на народните обичаи и 

автентична носия в с. 

Рибарица 

Павлина Николова 

18. 06-07.2020 Кино на открито Организиране и набиране на 

посетители за 

кинопрожекции на открито. 

Павлина Николова 

19. 06.09.2020 135 г. от 

Съединението на 

Източна Румелия и 

Княжество България 

С информация изнесена на 

таблото във фоайето да се 

отбележи националния 

празник: „Съединението на 

Павлина Николова 
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България” 

20. 01.10.2020 Ден на възрастните 

хора 

Поздравителен адрес до 

Пенсионерския клуб в 

селото и приветствие в 

стихове от групата за 

художествено слово. 

Иванка Иванова 

Павлина Николова 

21. 23.10.2020 190 г. от рождението 

на Джани Родари – 

италиански писател 

и автор на детска 

литература 

Сбирка на децата, 

посещаващи редовно 

младежкия клуб и четене на 

произведения на Джани 

Родари, заедно с тях. 

Павлина Николова 

22. 26.10.2020 Храмов празник на 

с. Джурово в 

църквата „Св. 

Димитър” 

Участие в организацията и 

посрещане на гостите с 

приветствие и 

информационен бюлетин за 

„Св. Димитър” 

Павлина Николова 

Иво Стоянов 

23.  01.11.2020 Ден на Народните 

Будители 

Отбелязване на деня с 

информационно табло и 

направа на поздравителни 

адреси към заслужили 

учители и читалищни 

деятели. 

Беседа с гостите на този ден. 

Иванка Иванова 

Павлина Николова 

24. 

 

09.11.2020 140 г. от рождението 

на Йордан Йовков – 

класик в българската 

литература 

Изложба на произведения на 

писателя и информация за 

творчеството му. 

Павлина Николова 

25. 12.2020 

 

Коледни и 

Новогодишни 

празници 

 

Празнична програма: 

- песни, танци томбола и 

стихове. 

(съвместна изява с 

пенсионерския клуб) 

Павлина Николова 

Лидия Василева 

26. Цялата 

година 

 Изложба Обновяване на читалищната 

ретроспективна  фото – 

изложба „селски – хроники” 

Павлина Николова 

 

 4.6. Народно читалище „Отец Паисий 1897”, с. Калугерово 

 4.6.1.Любителско художествено творчество  

№ Вид състав Ръководител 
Брой на 

самодейците 
Време на репетиции 

1. Група за автентичен 

фолклор „Горска китка“ 

Магда Стефанова 8 Вторник 

2. Театрално трио Нина Христова 3 - 

  

4.6.2.Библиотечна дейност   

- Литературно четене от любими автори 

- Отбелязване деня на самодееца 

- Обогатяване на книжния фонд чрез дарения и закупуване на нови книги 

 

 4.6.3. Дейности през 2020 година. 

№ 

по 

ред 

Дата Мероприятие Кратко описание на дейностите 

по  реализацията на 

мероприятието 

Отговорно лице за 

организацията на 

мероприятието 

1. 06.01.2020 Традиционно При моста на реката се събират Секретар 
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хвърляне на 

кръста в река 

Малък Искър на 

Йордановден  

гости и жители на селото. 

Свещеникът на селото хвърля 

кръста в реката и прави водосвет. 

Секретарят на читалището в селото 

коментира местните традиции и 

обичай, след което черпи 

присъстващите с питка и сол. 

Дарява победителя с парите 

събрани от присъстващите. Датата 

мястото и часа се определят от 

ръководството на читалището.   

2. 19.02.2020 Отдаване на 

почит на 

Апостола на 

свободата Васил 

Левски  

На паметника се поднася венец 

закупен от читалището. Изнася се 

рецитал подготвен от самодейци. 

Подрежда се кът за живота и делото 

на Апостола в библиотеката. Час и 

дата за провеждане на 

мероприятието се посочва в покана 

разлепена от секретаря на 

читалището на видни места в селото 

Секретар 

3. 01.03.2020 Дена на 

любителското 

творчество-Баба 

Марта 

В деня на 1-ви март се събират 

самодейци и жители на селото в 

салона на читалището и заедно 

изработват мартеници. Празника 

продължава с програма на 

самодейците от читалището. 

Включва се и ЖПГ с изпълнение на 

песни характерни за този ден.  

Секретар 

4. 03.03.2020 Тържествена 

заря-проверка по 

случай 

Националния 

празник 

Поднасяне на венец и цвета 

закупени от НЧ „Отец Паисий1897“ 

с. Калугерово. Рецитал изнесен от 

секретаря и самодейците към 

читалището. Представяне на 

материали свързани с деня на 

Националния празник . 

Секретар 

5. 19.04.2020 Традиционно 

Великденско 

хоро 

Цялото мероприятие е 

организирано от читалището в 

селото. Програмата включва 

литературно-музикално 

представяне на самодейците. 

Участие взимат колективи и 

състави от съседни населени места. 

В програмата е включена и 

номинация за най-красиво 

боядисано яйце. Черпи се с яйца и 

козунаци. Програмата включва 

музикално оформление, танци ,хора 

и забавни игри за деца   

Секретар 

6. 23.04.2020 Ден на книгата Организират се срещи-разговори с 

различни хора свързани с 

литературното дело (автори на 

книги и поети).Срещи с хора 

занимаващи се с издаването на 

книги свързани с историята и 

развитието на района. Канят се 

Секретар 
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гости от литературни клубове. 

Организират се беседи. 

7. 01.11.2020 

 

Ден на народните 

будители 

Програма с участие на самодейци 

към читалището възрожденски 

песни и стихотворения. Канят се 

жители и гости на селото. 

Представят се материали свързани с 

този ден. Часа и мястото се 

определят от ръководството на 

читалището 

Секретар 

8. 28.12.2020 Коледно-

новогодишно 

тържество 

Програмата включва новогодишни 

скечове, вицове, викторина, 

представени от самодейците към 

читалището и състезания по танци 

за всички присъстващи. Раздават се 

награди за победителите. 

Мероприятието е в салона на 

читалището. Часа и датата за 

провеждането му се определят от 

ръководството на читалището. 

Секретар 

 

 

 4.7. Народно читалище „Напредък 1895”, с. Осиковица 

4.7.1.Любителско художествено творчество. 

 

№ Вид състав Ръководител  Брой на 

самодейците  

Време на репетиции 

1. Театрална формация 

„Шарен свят” 

Стефка Матеева 16 Понеделник, сряда и 

петък 

2. Женска певческа група 

„Осиковице свидна” 

Веска Цочева 8 Два пъти месечно 

3. Клуб за народни танци Таня Димитрова 10 Един път седмично 

 

 Клубна и кръжочна дейност  

№ Вид клуб Ръководител  Брой на 

самодейците  

Време на репетиции 

1. Клуб за приложни 

изкуства  „Сръчковци” 

Стефка Матеева 12 Понеделник 

2. Корпус за Смешно 

реагиране 

Веска Цочева 10 Вторник и четвъртък 

 

 4.7.2. Библиотечна дейност 

 „Четенето ме вълнува”, „На приказка за приказките”, „Отворени врати” (по проекта 

„Животът заедно”) 

  

4.7.3. Дейности през 2020 година. 

№ 

по 

ред 

Дата Мероприятие Кратко описание на 

дейностите по  реализацията 

на мероприятието 

Отговорно лице за 

организацията на 

мероприятието 

1. 06.01.2020 172 г. от рождението 

на Христо Ботев 

Беседа в малкия салон на 

читалището 

Читалището организира 

провеждането на  

мероприятието 

Марийка Цолова 

Стефка Матеева 
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2. 17.01.2020 Вечна ли  е любовта Занимание с учениците от 

прогимназиалния курс в рамките 

на проекта „Животът заедно”- 

артикулация и интонация в 

поезията. Читалището  

подсигурява  помещение, 

необходимата литература и 

организация за провеждане   

Марийка Цолова 

Красимира  Вълова 

 

3. 21.01.2020 „Моята унука – 

бабината  ми 

сполука!” 

Музикално – хумористичен 

спектакъл  с   деца  от Корпус  за 

смешно реагиране  по повод 

Бабин ден – съвместно честване 

с Клуба на възрастните и хората 

с увреждания „Здравец” 

Марийка Цолова 

Клубен отговорник 

 

4. 29.01.2020 „Кой приказен герой 

избрах за свой  

приятел?” 

Занимание с учениците от 

училището в рамките на проекта 

„Животът заедно”- читалището  

осигурява маски и костюми на 

приказни герой 

Марийка Цолова 

Стефка Матеева 

 

5. 30.01.2020 Весело зимно 

състезание 

Съвместно с училището 

читалището участва в 

подготовка на наградите 

Марийка Цолова и 

учители 

6. 01.02.2020 Петльовден Съвместно с клуб „Здравец“ 

Читалището представя 

традицията на празника и го 

озвучава    

Марийка Цолова 

Васил Петров 

7. 14.02.2020 „Трифон Зарезан” Съвместно честване на Деня на 

лозаря и винаря с възрастните 

хора от клуб „Здравец“. 

Читалището озвучава 

мероприятието 

Марийка Цолова 

Стефка Матеева 

Васил Петров 

8. 19.02.2020 147 г. от обесването 

на Васил Левски 

Литературно-музикален 

спектакъл. Читалището 

организира участието на 

Корпуса за смешно реагиране , 

участници от клуб „Здравец”, 

осигурява, подготвя мястото на 

провеждане, озвучава 

мероприятието 

Марийка Цолова 

Стефка Матеева 

Мариета Павлова 

9. 26.02.2020 „Йордан  Радичков – 

един от големите 

български 

разказвачи” 

Занимание с учениците от 

прогимназиалната степен в 

рамките на проекта „Животът 

заедно „Читалището  предоставя 

библиотечния салон  за 

провеждане на мероприятието“ 

Марийка Цолова 

Стефка Матеева 

 

10. 01.03.2020 „Баба Марта води 

пролетта” 

Съвместно честване на празника 

с ОДЗ „Слънце” Читалището 

предоставя  помещение  за 

провеждане  на празника и 

костюми за участниците 

Марийка Цолова 

Стефка Матеева  

Мая Илиева 

11. 02.03.2020 „Осиковица ви 

благодари” 

Празнична среща на 

Настоятелството със 

самодейците от селото по повод 

Деня на самодееца  и 125 години 

Марийка Цолова 

Настоятелството 
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народно читалище „Напредък 

1895” 

12. 02.03.2020 „Ден свещен на 

свободата” 

Поетичен рецитал от децата и 

младежите от театрално 

музикална формация „Шарен 

свят” посветен на  142 г. – 3 

март  

Марийка Цолова 

Стефка Матеева 

Радка Тодорова 

13. 08.03.2020 „От ръцете на 

Осиковчанката” 

Битова изложба по повод 

Международния ден на жената  

и 125 години народно читалище 

Читалището събира  и експонира 

на подходящо място в малкия 

салон, изработени  от бабите и 

прабабите  вещи за бита  

Марийка Цолова 

Настоятелството 

14. 20.03.2020 „Вълшебния свят на 

книгите” 

Среща с деца в читалищната 

библиотека по повод Деня на 

библиотекаря.  

Марийка Цолова 

 

15. 01.04.2020 Международен ден 

на хумора 

Хумора в българската 

литература 

Среща на  зевзеците от селото. 

Читалището организира  

провеждането  на  срещата, 

подготвя награда за най-добрия 

зевзек 

Марийка Цолова 

Васил Петров 

16. 07.04.2020 Среща с личния 

лекар 

„Движението  е 

здраве” 

Беседа в читалищната 

библиотека по повод Световния 

ден на здравето.  

Читалището осигурява 

присъствието на медицинско 

лице  

Марийка Цолова 

 

 

17. 15.04.2020 „Нашите  изяви през 

годините” 

Фотоизложба за изявите на  

читалищните състави, посветена  

на 125 години читалищна 

дейност 

Марийка Цолова 

Радка Тодорова 

 

18. 21.04.2020 „Нека бъдем 

приятели!” 

среща-разговор и парти на 

учениците от Осиковица с деца 

от Защитено жилище с. Видраре 

по повод Международния ден на 

младежката солидарност 22 

април  в рамките на 

инициативата „Двойни 

граждански уроци“ 

Марийка Цолова 

Стефка Матеева 

 

19. 07.05.2020 Открито занимание 

на клуб „Сръчковци” 

Деца и сръчни баби от клуб 

„Здравец” за обмяна на опит и 

добри практики. Читалището 

организира  провеждането на 

заниманията 

Марийка Цолова 

Стефка Матеева 

 

20. 22.05.2020 Състезание по 

рецитация 

Читалището осигурява, 

участието на деца от училището, 

детската градина и възрастни от 

клуб „Здравец” по случай Деня 

на славянската писменост и 

култура 

Марийка Цолова 

Стефка Матеева 

 

21. 24.05.2020 Събор на село „Ха, да тропнем” -мероприятия Марийка Цолова 
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Осиковица на площада. Читалището  

осигурява подходяща музика и 

озвучава  събора 

 

22. 06.2020 „Хитър Петър е  пак   

 при нас ” 

Хумористичен спектакъл 

Читалището осигурява  сцената 

за репетиция , също така 

организира и озвучава  

премиерата на спектакъла. 

Марийка Цолова 

Стефка Матеева 

23. м. юни 

2020г. 

Общински събор на 

народното 

творчество 

Участие на Театрална формация 

„Шарен свят”, Корпуса за 

смешно реагиране и женската 

певческа група и танцов  състав. 

Читалището организира 

представянето на съставите в 

Общинския преглед 

Марийка Цолова 

Стефка Матеева 

Веска Цочева 

Таня  Димитрова 

Радка Тодорова 

24. 12.06.2020 „Здравей, лято!”-  изложба-базар на Клуб 

„Сръчковци“. Осигурява 

подходящи условия за  базара 

Марийка Цолова 

Стефка Матеева 

25. 26.06.20 „Обменяме добри 

практики” 

Среща с учители и читалищни 

дейци, работещи с деца от 

ромски произход – инициатива в 

рамките на проекта „Животът 

заедно” 

Марийка Цолова 

Стефка Матеева 

 

26. 16.06-

30.06.20 

„Лятно училище” Съвместна инициатива с 

училището в рамките на проекта 

„Животът заедно” Читалището 

осигурява достъп  и добри 

условия  за провеждане на летни 

занимания и читалището.  

Марийка Цолова 

Стефка Матеева 

27. 28.08.2020 „125 години 

читалищна дейност” 

Юбилейна програма от 

читалищните състави 

Читалището подготвя, 

организира и представя 

читалищните състави 

Марийка Цолова 

Настоятелството 

28. 01.09.2020 Открити врати Посещение в читалищната 

библиотека по случай 

Международния ден на знанието 

Марийка Цолова 

Стефка Матеева 

29. 14.09.2020 „Юбилейна среща” Двадесет години клуб 

„Здравец”- тържествен обяд на 

пенсионери от селата  

Осиковица – Равнище 

Читалището озвучава  срещата 

Марийка Цолова 

Васил Петров 

 

30. 06.10.2020 „Ние сме партньори 

за доброто на децата” 

Среща на читалищното 

настоятелство с колектива на 

училището по повод 

Международния ден на 

учителите 

Марийка Цолова 

Настоятелството 

 

31. 14.10.20120 „Нежните поети на 

България” 

Занимание с учениците от 

прогимназиалния курс в рамките 

на проекта „Животът заедно” 

Читалището осигурява 

необходимата литература, 

мястото на провеждане и 

участие на членове на клуб 

Марийка Цолова 

Красимира Вълова 
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„Здравец” 

32. 08.11.2020 Събор и честване на 

храмовия празник на 

църквата „Св. Арх. 

Михаил” 

Участие в подготовката и 

провеждането на събора 

Марийка Цолова 

33. 21.11.2020 

 

„Християнските 

ценности днес” 

Среща-разговор с богослов по 

повод Деня на християнското 

семейство - читалището 

организира и осигурява мястото 

на провеждане 

Марийка Цолова 

Таня  Димитрова 

34. 03.12.2020 „Да би мирно седяло, 

не би чудо видяло” 

Международен ден на 

инвалидите - среща-разговор на 

Младежкия клуб и възрастни 

хора от Клуб „Здравец” -

читалището организира срещата 

Марийка Цолова 

Васил Петров 

 

35. 20.12.2020 „Нощта  на 

Рождество” 

Новогодишен спектакъл на 

Театрална формация „Шарен 

свят”, Корпуса за смешно 

реагиране и Женската певческа 

група. Читалището организира и 

подготвя изявата на съставите. 

Подготвя и озвучава 

тържеството 

Марийка Цолова 

Стефка Матеева 

 

36. 23.12.2020 „Весела Коледа” „Коледарски танци и напеви“ 

Изява на танцовия състав 

Представяне на три танца от 

любителите танцьори. 

Читалището организира и  

озвучава представянето. 

Марийка Цолова 

Таня Димитрова 

Радка Тодорова 

 

37. 24.12.2020 „Бъдни вечер”- Честване на празника съвместно 

с клуб „Здравец” 

Марийка Цолова 

Васил  Петров 

 

38. 31.12.2020 „Да е жива! Да е 

здрава!” 

Честване на Нова година на 

площада в селото. Читалището 

озвучава площада с български 

народни хора. 

Марийка Цолова 

Настоятелството 

 

  
4.8. Народно читалище „Васил Левски 1925”, с. Своде 

4.8.1.Любителско художествено творчество. 

№ Вид състав Ръководител  Брой на 

самодейците  

Време на репетиции 

1. Певческа група Илиана Тодорова 7 1 час седмично 

 

 4.8.2. Библиотечна дейност: 

 - Закупуване на нови книги и попълване на библиотечния фонд; 

- Привличане на нови читатели и спонсори; 

 - Организиране на литературни четения по повод годишнини на известни автори.  

 

 4.8.3. Дейности през 2020 година. 

№  

по 

ред 

Дата Мероприятие Кратко описание на 

дейностите по  

реализацията на 

мероприятието 

Отговорно лице за 

организацията на 

мероприятието 

1. 21.01.2020 Бабинден Ритуално къпане на бебе Секретар 
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2. 14.02.2020 Трифон Зарезан Избира се „Цар и царица на 

виното”. Дегустация на вино. 

Секретар 

3. 19.02.2020 Обесване на 

Апостола на 

свободата – Васил 

Левски 

Поднасяне на цветя пред 

портрета на Васил Левски. 

Секретар 

4. 01.03.2020 Ден на 

любителското 

художествено 

творчество 

Връзване на саморъчно 

изработени мартеници 

Секретар 

5. 03.03.2020 3-ти март -

Национален 

празник на Р. 

България 

Тържествено поднасяне на 

цветя пред паметника на 

загиналите войни. 

Секретар, 

Кметски наместник 

6. 08.03.2020 Международен ден 

на жената 

Поздравления на всички жени 

по повод празника с букет 

цветя. 

Секретар 

7. 22.03.2020 Първа пролет С букетчета пролетни цветя 

се даряват хората от селото. 

Секретар 

8. 24.05.2020 Ден на българската 

просвета и култура 

и на славянската 

писменост 

Празнична програма. Секретар 

9. м.05.2020 XXIII-ти 

Общински събор 

на българското 

народно творчество 

Участие на самодейците в 

събора. 

Секретар 

10. м.05.2020 Фестивал във 

Велико Търново 

Участие на певческата група 

във фестивала 

Секретар 

11. 02.06.2020 Ден на загиналите 

за народна свобода  

Поднасяне цветя пред 

паметника. 

Секретар, 

Кметски наместник 

12. 12.2020 Общоселско 

тържество 

Дядо Коледа и томбола Секретар, 

Кметски наместник 

 

4.9. Народно читалище „Светлина 2012”, с. Правешка Лакавица 

4.9.1.Любителско художествено творчество. 

 

 Клубна и кръжочна дейност  

№ Вид клуб Ръководител  Брой на 

самодейците  

Време на репетиции 

1. Клуб „Седянка” Ралица Цветанова 6 Преди големи празници 

2. Уроци по рисуване в ОУ 

„Васил Левски“ гр. 

Правец 

Иван Колев 8 Всеки понеделник от 

17:30 часа. 

 

Ежеседмично в куба се събират жители от селото и членове на читалището, изучават се 

песни от българското народно творчество, събират се снимки и истории за селото и жителите му. 

Дейността е насочена и към изработване на изделия от стария ни бит и култура. 

 

4.9.2. Библиотечна дейност: 

 - обогатяване на библиотечни фонд; 

 - популяризиране на нови книги; 

 - привличане на нови читатели; 

 - организиране на художествени изложби.  
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 4.9.3. Дейности през 2020 година. 

№  

по 

ред 

Дата Мероприятие Кратко описание на дейностите 

по  реализацията на 

мероприятието 

Отговорно лице за 

организацията на 

мероприятието 

1. 01.01.2020 Сурва/Васильовден Деца обикалят къщите с дрянови 

сурвачки, наричат за здраве и 

благоденствие  на стопаните на 

къщата. Сурвачките са изработени в 

клуб „Седянка“ 

Секретар, 

ръководител клуб 

2. 06.01.2020 Отбелязване 172 г. 

от рождението на 

Христо Ботев 

Деца четат разкази и стихове за  

Христо Ботев 

Секретар 

3. 21.01.2020 Ден на родилната 

помощ 

Пресъздаване на обреда. 

Сценка с възпроизвеждане на 

обреда „миене” и „даряване” на 

бабата. 

Секретар 

4. 14.02.2020 Трифон Зарезан Зарязване на лозата от Никола 

Колев – член на проверителната 

комисия при НЧ „Светлина – 2012“ 

и окичване с венец от здравец, 

чимшир и млади лозови филизи на 

присъстващите мъже. Кулинарна 

изложба на обредните пити и 

конкурс за „Най-добро вино”. 

Секретар 

5. 19.02.2020 147 години от 

гибелта на Левски 

Прожекция на филма „Тайната 

вечеря на Дякона Левски“ по 

романа на Стефан Цанев 

Секретар 

6. 01.03.2020 Баба Марта/ 

Сирни Заговезни   

Даряване на ръчно изработени 

мартеници от членовете на 

читалището на децата от детските 

градини в гр. Правец. Изработени  в 

Клуб „Седянка“/  

Вечерта на поляната пред  

Даскаловата къща кладене на 

огньове и прескачане за здраве. 

Възпроизвеждане на обичая 

„хамкане“. Споделяне на стари 

домашни рецепти на халва. 

Хвърляне  на горящи стрелички от 

момци  по двора на момите, които 

са си харесали. Стрелите са 

изработени в клуб „Седянка“ 

Секретар 

7. 03.03.2020 142  г. от 

Освобождението на 

България 

Прожекция на филма „Под игото“ - 

български исторически игрален 

филм от 1952 година на режисьора 

Дако Даковски. 

Секретар 

8. 08.03.2020 Международен ден 

на жената 

Събират се жените от селото и 

подготвят почерпка по повод 

събитието. 

Секретар 

9. 25. 03. 2020 Благовец Обредно посрещане на пролетното 

равноденствие. Пресъздаване на 

обредите по палене на огньове, 

прескачането им и гонене на змии. 

Секретар, сем. 

Цветанови и сем. 

Степанови (членове 

на читалището) 
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Почистване на площада пред 

кметството, подготовка на сцената, 

подготовка на празничен обед. 

организиране на площадното 

пространство и обособяване на 

местата за почерпка за гостите на 

събитието, на игрите за деца и 

възрастни, на кулинарна изложба. 

Подготовка на мястото за базар на 

продукти от местни производители.  

Изработване на подаръците за 

участващите в игрите. Почистване и 

обиране на отпадъци по площада 

след завършване на събитието.   

10. 01. 04. 2020 Ден на хумора и 

шегата 

Изложба на рисунки на карикатури. 

Децата познават стари български 

гатанки зададени от по-старите 

жители на селото. 

Секретар 

11. 12. 04. 2020 Великден Боядисване на яйца по стари 

технологии. 

Секретар 

12. 20. 04. 2020 Отбелязване на 

годишнина от 

Априлското 

въстание  

Изработване на тематично табло 

със снимки на организаторите му. 

Литературно четене на „Записки по 

Българските въстания” на Захари 

Стоянов. 

Секретар 

13. 06. 05. 2020 Гергьовден Участие в организацията на 

храмовия празник на параклис Св. 

Георги Победоносец (месене на 

обредни пити и баници, посрещане 

на гостите) 

Секретар, кметски 

наместник 

14. 09. 05. 2020 Ден на Европа. Ден 

на победата над 

фашизма 

Бране на цветя, правене на венец и 

поднасянето му пред паметника на 

„Незнайния войн“   

Секретар 

15. 21. 05. 2020 Св. Св. Константин 

и Елена 

Отбелязване на  прехода от пролет 

към лято. Демонстрация на обреди 

свързани с този празник.   

Секретар 

16. 24. 05. 2020 Ден на Българската 

просвета и култура 

Празник на НЧ „Светлина – 2012“ Секретар 

17. 29. 05. 2020 Спасовден Демонстрация на обреди свързани с 

този празник. 

Секретар 

18. 02. 06. 2020 Ден на Ботев и 

загиналите за 

свободата 

Рецитация на Ботеви стихове от 

децата в Правешка Лакавица 

Секретар 

19.  14. 06. 2020 Ден на качамака Организиране на колективно 

готвене на качамак под 

ръководството на Христо Иванов - 

Ханса - главен готвач и член на 

читалището. 

Секретар 

20. 24. 06. 2020 Еньовден 

 

Пресъздаване обредите на събиране 

и наричане на билки. Направа на 

мехлеми за рани от децата с прясно 

набрани билки. 

Секретар 

21. 29.06.2020 Петровден Демонстрация на обреди свързани с 

този празник. 

Секретар 
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22. 02.08.2020 Илинден /по стар 

стил/  

Демонстрация на обреди свързани с 

този празник. 

Секретар 

23. 23-26. 

08.2020 

143 години от 

Шипченската 

епопея 

Изработване на табло със снимки и 

картини от известни художници за 

боевете. Литературно четене на 

разкази за събитията. 

Секретар 

24. 06.09.2020 Съединението на 

България 

Беседа за събитието и значението на 

този акт. 

Секретар 

25. 22.09.2020 Ден на 

Независимостта 

Изработване на табло с текст на 

Манифеста и снимки от събитието. 

Секретар 

26. 01.10.2020 Ден на възрастните 

хора 

Участие в организиране на 

тържество. 

Секретар, 

Организатор клуб 

27. 06.10.2020 Световен ден на 

усмивката 

Тематично табло. Изработване на 

таблото и беседа за важността на 

усмивката и доброто настроение. 

Секретар 

28. 14.10.2020 Петковден.  Демонстрация на обреди свързани с 

този празник. 

Секретар 

29. 01.11.2020 Ден на народните 

будители 

Изработване на табло и беседа за 

известните личности допринесли за 

духовното и културно развитие на 

България. 

Секретар 

30. 24.12.2020 Бъдни вечер Коледуване с обредни песни за 

здраве и благоденствие. Посещение 

на къщите на жителите на с. 

Правешка Лакавица от млади 

Коледари. 

 

Секретар 

 

4.10. Народно читалище „Христо Ботев 1928”, с. Осиковска Лакавица 

4.10.1.Любителско художествено творчество. 

 

 Любителско художествено творчество 

 

№ Вид  Ръководител  Брой на 

участниците 

Време на дейност 

1. Актуализация на Блог „В 

Осиковска Лакавица“ 

Звездалина Христова 2 По време на всяко 

общоселско, 

читалищно и клубно 

мероприятие 

2. Изготвяне на програма за: 

- Бит и историческо 

развитие; 

- Просветно и културно 

развитие 

 

Секретар на НЧ, 

Настоятелство на НЧ, 

Васил Цацов,  

Николай Цанов 

3 През цялата година 

3 Театрална самодейност 

съвместно с клуба на 

възрастните и хората с 

увреждания 

Секретар на НЧ, 

Миленка Пейчева 

9 Целогодишно 

4  Създаване на две танцови 

трупи за народни танци- деца 

и юноши 

Красимир от Ансамбъл 

„Еремия“ 

Секретар на НЧ 

8 + 10 Целогодишно 

5 Актуализиране и подготовка 

за преиздаване на краеведска 

Маргарита Григорова 

Цветан Марков 

2 14.11.2020 г. 
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книга от 1984 г. за Осиковска 

Лакавица 

 

4.10.2. Библиотечна дейност: 

 - Подобряване на МТБ и интернет осигуряване на читалищната библиотека- стелажи, бюра, 

компютри и т.н. 

 - Обогатяване на библиотечния фонд; 

 - Уреждане на кътове с литература в библиотеката; 

 - Обучения - компютърна грамотност; 

 - Привличане на повече читатели с цел засилване интереса към четенето на книги; 

 

 4.10.3. Дейности през 2020 година. 

№  

по 

ред 

Дата Мероприятие Кратко описание на дейностите 

по  реализацията на 

мероприятието 

Отговорно лице за 

организацията на 

мероприятието 

1. 6.01.2020 Йорданов ден Хвърляне на кръста в с. Ос. 

Лакавица - организация и 

провеждане на ритуала 

Секретар на НЧ 

Г. Лазаров 

2. 21.01.2020   Бабинден Възстановка на обичая с наричания, 

съвместно с Клуба на възрастните и 

хората с увреждания 

 

Секретар на НЧ, 

Председател на 

Клуба на 

пенсионера 

3. 18.01.2020 Спортен празник Зимен спортен празник – на 

Параклиса в махала Отешанска – 

организация и провеждане  на игри  

с участие на деца, младежи и 

възрастни 

Секретар на НЧ, 

Настоятелство на 

НЧ, Васил Цацов 

4. 14.02.2020   Трифон Зарезан Литературно-музикална програма 

„Любов и вино“ – съвместно с 

клуба на възрастните хора от с. Ос. 

Лакавица и с. Калугерово 

Секретар на НЧ, 

Председател на 

Клуба на 

пенсионера  

5. 01.03.2020  „Баба Марта 

дойде“ 

Подаряване на мартеници на 

възрастните хора – съвместно с 

клуба на пенсионера  

Секретар на НЧ, 

Председател на 

клуба 

 

6. 03.03.2020  Национален 

празник на 

Република 

България 

Поднасяне на цветя пред паметника 

на диарбекирския заточеник Недко 

Даков и паметника на загиналите в 

Балканската война жители на с. Ос. 

Лакавица 

Секретар на НЧ ,   

Г. Лазаров 

7. 08.03.2020  Международен ден 

на жената 

Организиране на общоселско 

тържество с литературно-музикална 

програма и изложба на ръчно 

изработени предмети и кулинарни 

изделия съвместно с клуба на 

възрастните хора от с. Ос. Лакавица 

и с. Калугерово 

Секретар на НЧ, 

Председател на 

клуба ,    

  Г. Лазаров 

8. м. 04.2020  Великденски 

празници 

Тържествено отбелязване на 

празника. Изложба на великденски 

яйца и козунаци. 

Секретар на НЧ, 

Г. Лазаров 

9.  9.05.2020  Ден на Европа и 

отбелязване края на 

Втората световна 

война 

Отбелязване на събитията и 

поднасяне на цветя съвместно с 

представители на руското 

посолство на гроба на загиналия 

Секретар на НЧ,   

 Г. Лазаров 
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руски воин през войната в с. Ос. 

Лакавица 

10.  22.05.2020 24 май - Ден на 

славянската 

писменост и 

култура и празник 

на читалището 

Тържествено събрание с 

литературно-музикална програма 

Секретар на НЧ, 

Настоятелство на 

НЧ 

11. 01.10.2020 Международен ден 

на възрастните 

хора 

Организация на тържествено 

събрание и поздравления  към клуба 

на възрастните и хората с 

увреждания 

Секретар на НЧ, 

Председател на 

клуба на 

възрастните хора 

12. 14.11.2020 Събор на с. Ос. 

Лакавица 

Организиране на общоселско 

тържество с музикална програма 

Секретар на НЧ, 

Настоятелство на 

НЧ, Председател на 

клуба на 

възрастните хора 

13. 03.12.2020 Международен ден 

на хората с 

увреждания 

Организиране на тържествено 

събрание и поздравления  към клуба 

на възрастните и хората с 

увреждания 

Секретар на НЧ, 

 Г. Лазаров, 

Председател на 

клуба на 

възрастните 

14. 23.12.2020 Коледно тържество Организация и провеждане на 

общоселско тържество с музикална 

програма  

Секретар на НЧ,  

Г. Лазаров, 

Председател на 

клуба на 

възрастните 

 

           

5. Отчитане изпълнението на дейностите по Програмата 

Съгласно чл. 26 а, ал. 4 от Закона за народните читалища председателите на читалища 

трябва да представят до 31 март 2021 г. пред кмета на общината и общинския съвет доклади за 

осъществените читалищни дейности в изпълнение на настоящата Програмата и за изразходваните 

от бюджета средства. 

 


