ПРОГРАМА
ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ В ОБЩИНА ПОЛСКИ
ТРЪМБЕШ ПРЕЗ 2019 ГОДИНА
Настоящата програма за развитие на читалищната дейност в Община Полски
Тръмбеш за 2019 година е разработена в изпълнение на чл. 26а, от Закона за народните
читалища въз основа на направените от тях предложения за дейността им през 2019г.
Община Полски Тръмбеш се характеризира с развита културна инфраструктура, за
която съществен принос имат народните читалища, особено за съхранение и развитие
на духовните ценности и традиции в малките населени места, за развитие на ефективна
културна дейност, като устойчив фактор за развитие на местните общности. Активно е
взаимодействието на Община Полски Тръмбеш с народните читалища, изградено на
основата на партньорство, при спазване на законодателството и основано на
принципите на отчетност, публичност и прозрачност.
Целта на програмата е да подпомогне годишното планиране, организирането и
реализацията на комплекса от читалищни дейности, както и да съдейства за
повишаване активността на читалищните ръководства за превръщането на читалищата
в духовни центрове, работещи в полза на общността.
Читалищата са устойчиви културни институции, които имат специфична мисия за
съхранение и развитие на традиционните ценности на нацията. Днес те съхраняват
националната ни култура и идентичност в контекста на предизвикателствата на
днешния ден – развити информационни технологии, модерни средства за комуникация
и глобалното общуване.
I.ОСНОВНИ НАПРАВЛЕНИЯ И ПРИОРИТЕТНИ ЗАДАЧИ В ЧИТАЛИЩНАТА
ДЕЙНОСТ В ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ ПРЕЗ 2019 Г.
Основните направления и приоритетните 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. Те са ориентирани към развитието и обогатяването на културния живот в
общината и задоволяването на потребностите на гражданите чрез:
- съхранение, укрепване и развитие на традициите на българския народ;
- възпитаване и утвърждаване на националното самосъзнание и на културната
идентичност;
- обмен между културите на различните етноси;
- разширяване на знанията на гражданите;
- осигуряване на достъп до информация и комуникация;
- насърчаване на социалното единство и солидарността между различните
социални групи;
- партниране на местното самоуправление в развитието на обществените и в
частност на културните процеси.

II.КУЛТУРНО – ПРОСВЕТНА ДЕЙНОСТ
В основата на културно-просветната дейност през 2019 година ще бъдат
честванията на 55 годишнината на град Полски Тръмбеш, 115 години от основаването
на НЧ”Нравственост 1904” с.Куцина, 40 години от създаването на ФФ ”Полянци”, 15
години Национален събор надпяване”Авлига пее”, 5 годишнината на Националния
конкурс за млади изпълнители на забавна песен „Полските щурчета”, както и
традиционните, доказали своята ефективност програми.
КАЛЕНДАРЕН ПЛАН НА СЪБИТИЯТА ПРЕЗ 2019 ГОДИНА
МЕСЕЦ
Януари

СЪБИТИЕ
-Кръгла маса с участието на
партньорите по проект Да четем
заедно ” по програма „Глобални
библиотеки”, реализиран през 2018
година ,
за обобщаване на
резултатите от проекта и обсъждане
на последваща съвместна работа за
утвърждаване и продължаване на
дейностите по програмата.

ОРГАНИЗАТОР
НЧ гр.П.Тръмбеш

-Празнуване на именни дни/Йорданов
и Иванов ден/
- Международен ден на думата
„Благодаря” - дискусия
- Час в библиотеката с ученици от 4
клас по случай 130 г. от рождението
на Николай Райнов, български поет,
литературен критик, изкуствовед,
професор (1889 – 1954) . Четене и
обсъждане на приказка „Двамата
братя” - кое е по-хубаво — правдата
или кривдата?

Всички читалища в общината

-Разговор за българските библиотеки

НЧ с.Раданово

- Отпразнуване Деня на родилната
помощ

Всички читалища в общината

Презентация
в
читалищната
библиотека по случай 140г. от
рождението на Симеон Радев –
български публицист и критик .

НЧ гр.П.Тръмбеш

- Библиотечен урок с третите класове
посветен на 90 годишнината от
раждането на Йордан Радичков.
Представяне
на
приказките
„
Жабешки и други истории…”.

НЧ гр.П.Тръмбеш

НЧ с.Климентово
НЧгр.П.Тръмбеш,НЧс.Раданово

-Отбелязване на 165 г. от рождението
на Стефан Стамболов, български
политик и държавник, с участието на
ученици от среден курс на СУ „
Цанко Церковски” - презентация на
живота и делото
Февруари

- „С басните на Крилов , Езоп и
Лафонтен” – час в библиотеката с
ученици 2 клас по случай 250 г. от
рождението на Иван Андреевич
Крилов, руски писател, сатирик и
баснописец (1769 – 1844) .
-„Да си пчелар-радости и трудности”среща –разговор с пчелари
- „ Богатата душевност на българина,
изразена в един двоен празник на Св.
Трифон и Св.Валентин ”

Март

НЧ гр.П.Тръмбеш

НЧ гр.П.Тръмбеш

НЧ с.Куцина,НЧс.Обединение
НЧ с.П.Сеновец,НЧ с.Иванча
НЧ с.Ст.Стамболово
Всички читалища от общината

- 120години от рождението на Дечко
Узунов- един следобед с ученици,
които обичат да рисуват

НЧс.Раданово

-Мартенска
работилница
в
библиотеката
- „ 115 години от рождението на
художника Васил Стоилов „ .- Урок в
библиотеката с ученици СИП
изобразително изкуство”.

Всички читалища от общината

-Експониране изложба на мартеници
и украса на дърво в двора на
библиотеката в града с мартениците
изработени в Мартенската
работилница.

НЧ гр.П.Тръмбеш

- Посрещане на баба Марта

Всички читалища на общината

-Вечер посветена на 140 години от
рождението на Ал.Стамболийски

НЧ с.Раданово

- Празничен концерт по случай
Националния празник на България с
участието
на
колективи
от
читалището СУ „Цанко Церковски” ,
клуба на пенсионера .

НЧ гр.П.Тръмбеш

НЧ гр.П.Тръмбеш

Април

- „ 3-ти март - Ден на
Освобождението на България от
османско иго.

Всички читалища на общината

- „Магията жена”- отпразнуване на 8
март
- Тодоровден

Всички читалища на общината

- Вечер на поезията посветена на. 85
г. от рождението на Христо
Константинов Фотев, български поет
(1934 – 2002).
- Пролетен празник с участието на
колективи при читалището и
училището.
-Посрещане на Първа пролет

НЧ гр.П.Тръмбеш

-10 години ГНП”Росна китка”

НЧ с.Иванча

-Световен ден на поезията под мотото
„Аз чета”

НЧ с.Каранци

-Празнуване на Благовещение и Вечер
на свекървата и снахата

НЧ с.Раданово

- „Ваканция, здравей! „ – празник в
салона на читалището със спектакъл
на Детския театрален състав и ДМШ
при читалището
- Вечер посветена на 140 години от
рождението на Стефан Костовдраматизация

НЧ гр.П.Тръмбеш

- Да отворим „Торбата с лъжите” по
повод деня на хумора и шегата

Всички читалища

- Курс по ИКТ за възрастни

НЧ гр.П.Тръмбеш

-„Мозъчно-съдовите заболявания на
българина” –беседа във връзка със
световния ден на здравето

НЧ с.Куцина, НЧ с.Орловец
НЧ с.Климентово

- Международен ден на детската
книга.
На гости на детските градини с
презентация и анимационни филми по
Приказки на Братя Грим .
-Честване
на
40
години
от
създаването на ФФ „Полянци” и 25

НЧ с.Куцина,НЧ с.Обединение

НЧ гр.П.Тръмбеш
Всички читалища на общината

НЧ с.Раданово

НЧ гр.П.Тръмбеш
НЧ с.Павел

НЧ гр.П.Тръмбеш

години творческа дейност на Мариана
Малчева- художествен ръководител
на състава.
- Лазаровден – лазаруване на деца от
детските градини и девойки от
колективите при читалищата
- Отбелязване на световния ден на
книгата и авторското право с
презентация и витрина в читалищната
библиотека
- Час в библиотеката с учениците от
третите класове посветен на 220 г. от
рождението на Александър Сергеевич
Пушкин- „С приказките на Пушкин”
Великденска
работилницаизработване и
експониране на
изложба на великденски
яйца,
сувенири и картички, изработени от
учениците
Май

- Пролетни празници – Час
библиотеката с ученици от 3 клас

в

- Гергьовден – празник на площада.

- „ Ден на Европа „ – час в
читалищната библиотека с ученици от
4 класове.

Всички читалища в общината

НЧ гр.П.Тръмбеш

НЧ гр.П.Тръмбеш

Всички читалища на общината

НЧ гр.П.Тръмбеш
НЧ гр.П.Тръмбеш,НЧ с.Орловец
НЧс.Обединение,НЧ с.Раданово
НЧ с.П.Каравелово НЧ с.Павел
НЧ с.Каранци
НЧ гр.П.Тръмбеш

- Празник на руската песен.
.
- Областен преглед на пенсионерската
художествена самодейност „ Сребро
в косите , младост в душите”.

НЧ гр.П.Тръмбеш

- „ 220 г. от рождението на Оноре дьо
Балзак” - Час в библиотеката с
ученици от 8 клас

НЧ гр.П.Тръмбеш

- Курс по ИКТ за възрастни .

НЧ гр.П.Тръмбеш

- „Кой създаде нашата азбука?” – час
в библиотеката с ученици от 2 клас.

НЧ гр.П.Тръмбеш

НЧ гр.П.Тръмбеш

- Празник на площада по случай 24
май и изпращането на абитуриентите
от випуск 2019.
-Празнуване Деня на славянската
писменост и култура – рецитали,
презентации

Всички читалища

- Празничен концерт по повод 115 г.
от основаване на НЧ”Нравственост
1904”
-15 години от създаването на ФГ
„Северняшка китка”
- Годишна продукция на ДМШ при
читалището.

НЧ с.Куцина

-Вечер посветена на 170 години от
рождението на Никола Обретенов

НЧ с.Раданово

-Честване на 110 години от
рождението на Мита Стойчева и 15
години Национален събор надпяване
„Авлига пее”
Юни

НЧ гр.П.Тръмбеш

- „Хайде да се веселим и да играем,
както ние си знаем” –
празник
посветен на Деня на детето.
-Ден на Христо Ботев и на загиналите
за свободата и независимостта на
България
-Празник на с.П.Сеновец
-Празник на с.Раданово
-„Да почистим за лятна читалня”почистване
на
мястото
край
библиотеката
във
връзка
Международния ден на околната
среда.

НЧ с.Страхилово
НЧ гр.П.Тръмбеш

Всички читалища

Всички читалища

Всички читалища
НЧ с.П.Сеновец
НЧ с.Раданово
НЧ гр.П.Тръмбеш
НЧ с.Климентово

-Празник на с.Орловец

НЧ с.Орловец

-Празник на с.Ст.Стамболово

НЧ с.Ст.Стамболово

-Откриване на жътвената кампания

НЧ с.Куцина,НЧ с.Обединение
НЧ с.Климентово, НЧМасларево

-Еньовден - излети, бране на билки,
сплитане на венци

Всички читалища

Юли и
Август

- 110 г. от рождението на Димитър
Димов, български писател и
драматург (1909 – 1966)

НЧ гр.П.Тръмбеш
НЧ с.Раданово

- Световен ден без тютюнопушене презентация и беседа от лекар за
ученици от средните класове.

НЧ Тръмбеш,НЧс.Климентово
НЧ с.Обединение

-Световен
ден
на
риболоваорганизиране на състезание по
риболов с деца от общината

НЧ с.Обединение

-„Лятна работилница”-отваря врати за
децата-читалня на открито; клубове
по интереси; арт ателие; игри на
открито

Всички читалища

-„На чаша бяло вино и домашно
сладко”

НЧ с.Каранци

-Конкурс „Мис и Мистър Раданово”

НЧ с.Раданово

-105 години от рождението на Луи
дьо Фюнес – прожекция на филм

НЧ гр.П.Тръмбеш

-Национално фолклорно надиграване
„Ритми край Янтра”

НЧ гр.П.Тръмбеш

-„Павел фест”-фестивал на доматите,
чушките и традиционните храни

НЧ с.Павел

Септември
- Участие в реализацията на
Културната програма по случай
Празника на Полски Тръмбеш.
-100 г. от рождението на Николай
Хайтов – час в библиотеката с
ученици от горен курс.

Всички читалища

НЧ гр.П.Тръмбеш

- Откриване на Общинска изложба на
детски творби от лятната работа в
библиотеките и център за работа с
деца.

Всички читалища

- Общински събор на плодородието „
Златна есен 2018”

Всички читалища

- Експониране на изложба на книги в
читалищната библиотека по случа 130

НЧ гр.П.Тръмбеш

годишнината от Съединението на
България.
- Национален конкурс за популярна
музика „Полски щурчета”

НЧ гр.П.Тръмбеш

-Празник на с.Куцина

НЧ с.Куцина

-Тържествено честване на 55
годишнината на град Полски
Тръмбеш.

Всички читалища

-Втори празник на орехите,тиквата и
меда

НЧ с.Иванча

-Международен ден на красотата –
организиране на конкурс”Мис баба”

НЧ с.Обединение

-Детска дискотека и кулинарно шоу за
закриване на лятната работа с деца
Октомври -Отпразнуване Денят на възрастните
хора
- Международен ден на музиката и
поезията – Час в библиотеката.
- Курс по ИКТ за възрастни

НЧ с.Обединение
Всички читалища
НЧ гр.П.Тръмбеш
НЧ с.Обединение
НЧ гр.П.Тръмбеш

-Празник„Дарове на земята”изложение

НЧ с.Каранци

- Световен ден на усмивката – беседа
„Как да накараме хората да се
усмихват по-често”

НЧ с.Обединение

-Празник „Ден година храни”изложба на зимнина

НЧ с.Орловец

-Празник на храма”Св.Иван Рилски”

НЧ с.П.Каравелово

-Пети кулинарен конкурс „Никой не е
по-голям от хляба”

НЧ с.Куцина

- „185 г. от рождението на Любен
Стойчев Каравелов, български
писател, публицист, революционердемократ „ - час в библиотеката с

НЧ гр.П.Тръмбеш
НЧ с.Раданово

ученици от 5 клас.
- Международен ден на четенетоПосещение в ЦДГ.

НЧ гр.П.Тръмбеш

- „155 г. от рождението на Бранислав
Нушич, сръбски писател – хуморист и
комедиограф „ – Презентация за
писателя с ученици от 6 клас.

НЧ гр.П.Тръмбеш

-Празник на селото

НЧ с.Каранци,НЧ с.Масларево

-„С прекрасните стихотворения на
Яворов”-100години от смъртта му

НЧ с.Раданово

-Празник на тиквата-Десети
кулинарен конкурс”Тиквени
изкушения”

НЧ с.Куцина

-Международен ден на световното
филмово изкуство и 30 години без
великия Георги Парцалев-прожекция
на филми
- Презентация по повод Деня на
будителя в читалищната библиотека.
Ноември

Декември

- Празник по случай Деня на
будителите и патрона на читалището
Отец
Паисий.
В
програмата
колективите на читалището.

НЧ с.Климентово

НЧ гр.П.Тръмбеш
НЧ гр.П.Тръмбеш

- Троен празник в с.Климентовопразничен концерт

НЧ с.Климентово

- „ 105 години от рождението на
Павел Вежинов” – утро посветено на
писателя.

НЧ гр.П.Тръмбеш
НЧ с.Раданово

-Вълшебна бримка - седянка

НЧ с.П.Каравелово

- Ден на християнското семействоотпразнуване на юбилейни
годишнини и сватби

Всички читалища

- Международен ден за борба със
СПИН – беседа в библиотеката;

НЧ гр.П.Тръмбеш
НЧ с.Обединение

-Празнуване на празниците „Варвара,
Сава и Никулден”

НЧ с.Раданово,НЧсКлиментово
НЧ с.Павел,НЧс.Ст.Стамболово

Тържествена
запалване
на
светлините на елхата и украсата на
градския площад.
Коледна работилница
в
библиотеката - изработване на
коледни картички и сурвакници от
ученици
- Час в библиотеката с презентации по
случай: 125 г. от издаването на
романа „Под игото” на Иван Вазов ;
125 г. от издаването на „До Чикаго и
назад”, първият пътепис на Алеко
Константинов; 195 г. от излизането
на „Буквар с различни поучения” /
Рибен буквар / на д-р Петър Берон –
първата българска учебна книга.

НЧ гр.П.Тръмбеш

Всички читалища

НЧ гр.П.Тръмбеш
НЧ с.Раданово

- Откриване изложба на коледни
сурвакници и картички изработени в
коледната работилница. Коледен
празник с ученици от начален курс.

НЧ гр.П.Тръмбеш

- Коледуване на самодейци от ФФ
„Полянци”

НЧ гр.П.Тръмбеш

- Коледен концерт на сдружение
„Полските щурчета”.

НЧ гр.П.Тръмбеш

-Коледни тържества

Всички читалища

III.БИБЛИОТЕЧНА ДЕЙНОСТ
Библиотечната дейност е една от основните функции на читалището. В
библиотеките се събират, обработват, организират, съхраняват и предоставят за
обществено ползване библиотечни и информационни услуги за населението. Те
осигуряват свободен достъп за своите читатели, като библиотекарите обръщат
внимание за привличането на нови читатели сред младите хора, за създаване на трайни
навици за четене и получаване на знания и умения. В рамките на тези дейности с
помощта на различни методи и форми на работа (уреждане на кътове с литература,
срещи с ученици, литературни четения и др.) се създават условия за пълноценно
използване на библиотечния фонд. С навлизането на информационните технологии
компютрите стават все по-необходими в ежедневната им работа. Достъпът до
информация, знания, комуникация и учене през целия живот се налага в последно
време с предоставянето на компютърни и интернет услуги.
През 2019 година читалищните библиотеки ще продължат да работят:
- като средище за информация, комуникация, обучение, знания и културна дейност;

- за обновяване на библиотечния фонд в зависимост от читателските интереси;
-за подобряване дейността на библиотеките, съобразена с интересите и нуждите на
населението, чрез различни форми на културно – масовата работа;
-за осъществяване на изложби свързани с бележити дати на личности и събития от
местен, регионален и национален характер;
-за провеждане на срещи и литературни четения
Читалищата работещи по Проект „Глобални библиотеки“ ще продължат да
предоставят пакет от услуги на гражданите – компютри за потребление; безплатен
достъп до интернет и онлайн информация; електронни услуги; обучение на компютри
и информационна грамотност.
Културно – просветната работа ще бъде насочена към привличане на по- голям
брой читатели и обвързана с честването на събития, национални празници и творци.
Ще се извършва междубиблиотечно заемане за разширяване обхвата на работа и
предоставяне достъп на съгражданите ни до националния библиотечен ресурс.
Разработване на проекти за набавяне на нова литература.
IV.ХУДОЖЕСТВЕНО – ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ
Традиционно силно присъствие в общината има фолклорното певческо изкуство,
като след него се нарежда танцовото и театралното изкуство. Всички читалища в
общината имат утвърдени културни традиции в това направление.
Ежегодните културни прояви - традиционните събори и празници поддържат
духовния живот в Община Полски Тръмбещ. Читалищата са едни от най-активните
културни организации, поддържащи постоянни форми за развитие на знания и
творчески умения, тясно свързани с неформалното образование. Важно е и да се отдели
голямо внимание на нематериалното културно наследство. В тази връзка читалищата
ще продължат да се ангажират в запазване на традициите и обичаите, в провеждане на
утвърдените празници и прояви, където читалищата са незаменими. Опазването на
нематериалното наследство (песни, танци, поговорки, мелодии, фотоси, материали)
изисква постоянство и много труд за издирване и защита на носителите на съответните
знания и умения, с цел да се насърчи тяхното участие в процеса на приемственост,
запазване и популяризиране историята на родния край и краеведческата дейност.
Усилията на читалищата ще бъдат насочени и в разкриване на нови форми за
откриване и изява на творческите заложби у децата и възрастните, чрез участието им в
читалищни състави - вокални групи, танцови състави, групи за изворен фолклор, групи
за стари градски песни и др. Участниците в любителските художествени състави,
идващи напълно доброволно задоволяват определени свои потребности. Но техните
художествени изяви на сцената са важна част при формирането на културното
пространство в общината.
И през 2019 година ще продължат да функционират същите читалищни самодейни
колективи. Те ще вземат активно участие в културния живот на града и общината. Ще
се представят на национални и международни фестивали, конкурси и др. форуми.
V.ФИНАНСОВО – СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ
Обезпечаването на дейностите през 2019 г. ще се осъществява чрез финансиране от:
- Държавната субсидия, разпределена съгласно изискванията на ЗНЧ;
- Общинско финансиране
- Общинско финансиране – културен календар на Община Плски Тръмбеш за
2019 г.;

Кандидатстване с проекти към Министерството на културата, европроекти и
програми ;
- Други източници (наем на помещения, наеми, членски внос, дарения и др.)
Утвърдената субсидия ще бъде договорена в индивидуален сключен договор
между Кмета на Община Полски Тръмбеш и читалището (съгласно чл.26а, ал.3 от
ЗНЧ).
-

Настоящата програма е насочена към населението на Община Полски Тръмбеш,
като акцентът е поставен върху дейността на читалищата. Програмите за културните
дейности през 2019 година на отделните читалища се намират за сведение в отдел
„Социални дейности, образование и култура” при Община Полски Тръмбеш.
Програмата за развитие на читалищната дейност през 2019 година е приета с
Решение №564 по Протокол № 40 от 29.11.2018г.2018г. на ОбС Полски Тръмбеш.

Маринета Йорданова
Председател на Общински съвет
Полски Тръмбеш

