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Настоящата Програма е разработена в изпълнение на чл.26а, от Закона за 

народните читалища, съгласно представените предложения от председателите на 

Народните читалища в Община Полски Тръмбеш  за дейността им  през 2018 г. 

        Съгласно чл.2 от ЗНЧ, читалищата са юридически лица с нестопанска цел. Те са 

традиционни самоуправляващи се български културно–просветни сдружения в 

населените места, които изпълняват и държавни културно–просветни задачи. В тяхната 

дейност могат да участват всички физически лица без оглед на ограничения на възраст 

и пол, политически и религиозни възгледи и етническо самосъзнание. 

         Програмата има за цел утвърждаване на читалищата като стабилен фактор за 

развитие на местната култура в Община Полски Тръмбеш. Те са  носители на 

българския дух и култура през вековете и носят в себе си нематериалното културно 

наследство, традиции, образование, възпитание и благотворителност, които са в 

основата на тяхната дейност в полза на обществото. Тяхната задача е да откликват на 

нуждите на местното население, да участват активно в обществения живот и да бъдат 

притегателни културно-образователни и информационни центрове. 

           През 2018 г. народните читалища в общината ще осъществяват следните 

дейности: 

 

 

 І.  КУЛТУРНО – ПРОСВЕТНА ДЕЙНОСТ 

 

 Читалищата ежегодно организират прояви по различни поводи, чествания, 

годишнини от местен и национален характер.За реализирането на инициативите се 

търси подкрепата на училищните ръководства и местните организации, с които се 

работи на добро ниво. Читалищата имат традиции в работата си с децата, младите хора 

и възрастните и това ще продължи с цел разнообразяване на техния живот. 

Създаването на културeн календар с разнообразни мероприятия спомага за 

привличане на всички хора от общността. В културния календар на читалищата за 

2018г. са включени инициативи и прояви, чиито организатори и участници са самите 

читалища, както и прояви, в които Община Полски Тръмбеш се явява като партньор.   

 

 

ЯНУАРИ 

 

05.01.2018 г.-НЧ” Отец Паисий 1905” гр.Полски Тръмбеш и НЧ „Светлина 

1883”с.Раданово  

Час в библиотеката с ученици по случай 170 години от рождението на Христо Ботев -  

презентация, рецитал и изложба на рисунки. 

 

05.01.2018 г. -НЧ „Съединение 1885”с. Климентово  

Конкурс за най-добра декламация на стихотворение 

 

07.01.2018 г.– в  НЧ „Надежда 1883” с. Полски Сеновец 

Беседа на тема „Какво говори името, което носите” 

 

11.01.2018 г.– в НЧ „Пробуда 1897” с. Каранци 

Международен ден на думата „Благодаря” – поставяне на табло, на което жителите да 

изразят своята благодарност 
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13.01.2018 г. – НЧ „Отец Паисий 1905” гр.Полски Тръмбеш, НЧ „ Светлина 1883” с. 

Раданово и НЧ „ Съединение 1885” с.Климентово  

Библиотечен урок  с ученици  за 155 годишнината  от рождението на Алеко 

Константинов  - в гр.ПолскиТръмбеш, прожекция на филма „Бай  Ганьо” 

 

15.01.2018 г.- НЧ „Отец Паисий 1905” гр.Полски Тръмбеш  

„140 години от рождението на Яворов”  - презентация и витрина в читалищната 

библиотека. 

15.01.2018 г.- НЧ ”Светлина 1883” с.Раданово – литературна вечер  

21.01.2018 г.- Всички читалища в Община Полски Тръмбеш- Отбелязване Денят на 

родилната помощ 

23.01.2018 г. - НЧ „ Отец Паисий 1905” гр.Полски Тръмбеш „Българските традиции и 

култура и тяхното място в обединена Европа” – дискусия с участието на творческите 

колективи към читалището 

25.01.2018 г.- НЧ „ Отец Паисий 1905” гр.Полски Тръмбеш 

Гостува театрална студия „Вива арте” с постановката „Око под наем” с участието на 

Асен Блатечки. 

 

НЧ „ Нравственост 1904” с.Куцина – Седянка от малки самодейци ”Вълшебна бримка” 

 

НЧ „ Светлина 1883” с.Раданово – Вечер с песните на Висоцки 

 

 

ФЕВРУАРИ 

 

 

06.02.2018 г.– НЧ „Светлина 1883” с.Раданово  

Литературна вечер по повод 130 години от рождението на Людмил Стоянов 

 

08.02.2018 г. – НЧ „Отец Паисий 1905” гр.Полски Тръмбеш  

Честване на 190 години от рождението на Жул Верн.  Литературна среща в 

читалищната библиотека  с  героите на първият писател фантаст. Прожекция на филм 

„Капитан Немо”. 

 

12.02.2018 г. – Народните читалища в  селата: Куцина, Климентово, Иванча, Стефан 

Стамболово, Каранци 

Среща-разговор с пчеларите от местното дружество „Медът-здраве и дълголетие” 

 

14.02.2018 г. – Всички читалища в Община Полски Тръмбеш  

Ден на лозаря „Трифон Зарезан”-обредно зарязване, конкурси 

 

16.02.2018 г. - НЧ „Отец Паисий 1905” гр.Полски Тръмбеш  

Гостува Бургаската опера с Концерт –спектакъл   „ Под небето на Париж”. 

 

18.02.2018 г.-Читалища и институции в Община Полски Тръмбеш  

Поднасяне  цветя на паметника на Апостола в гр.Полски Тръмбеш – слово и поетично  - 

музикална програма. 
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19.02.2018 г.– Всички читалища в Община Полски Тръмбеш  

„Апостоле, поклон” – беседи и разговор по повод 145 години от обесването на Васил 

Левски 

 

НЧ „ Отец Паисий 1905” гр.Полски Тръмбеш - Ден на Левски  в библиотеката – 

Прожекция на  документално – игралния филм  за Левски  и Ботев - „Урок по 

родолюбие”. 

 

24.02.2018 г.– НЧ „ Нравственост 1904” с.Куцина 

Тодоровден – конни надбягвания 

 

25.02.2018 г. – НЧ „Отец Паисий 1905” гр.Полски Тръмбеш   

Гостуване на учениците от СИП изобразително изкуство при СУ”Цанко Церковски” 

гр.Полски Тръмбеш с преподавател  Маринела Иванова в читалищна библиотека- 

рисуване по тема „140 години от Освобождението на България”- изложба на творбите. 

 

28.02.2018 г. Мартенска  работилница в библиотеката на НЧ „Отец Паисий 1905” 

гр.Полски Тръмбеш – СИП Приложни изкуства при  СУ”Цанко Церковски”. 

Изложба на мартеници. 

 

 

 

МАРТ 

 

01.03.2018 г. –Всички читалища в Община Полски Тръмбеш 

„Баба Марта е дошла при нас“- отпразнуване Денят на любителското художествено 

творчество, работилници за мартеници. 

 

01.03.2018 г. -НЧ „ Отец Паисий 1905” гр.Полски Тръмбеш  

” Баба Марта в библиотеката”  -  посещение на учениците от   първите класове.  

 

02.03.2018 г. - НЧ „Отец Паисий 1905” гр.Полски Тръмбеш  

„140 години от Освобождението на България” - час в Библиотеката с ученици от 4 клас. 

Презентация. Прожекция на филм. 

 

02.03.2018 г. – НЧ”Отец Паисий 1905” гр.Полски Тръмбеш  

Празничен концерт по случай Националния празник на България с участието на 

колективи от читалището, СУ „Цанко Церковски”, Клуба на пенсионера. 

 

03.03.2018 г. – Всички читалища  в Община Полски Тръмбеш 

„България древна и славна“ – отбелязване на 140 годишнината от Освобождението на 

България 

 

08.03.2018 г.– Всички читалища  в Община Полски Тръмбеш 

Отпразнуване на 8 март „Жена името ти е живот“ – рецитали, музикални програми, 

общоселски тържества 

 

21.03. 2018 г. – Всички читалища в Община Полски Тръмбеш  

Посрещане на Първа пролет – организиране на излети сред природата 
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21.03.2018 г. -НЧ „Отец Паисий 1905” гр.Полски Тръмбеш  

Пролетен празник  в салона на читалището с участието на колективи от читалището и  

СУ „Цанко Церковски”. 

 

21.03.2018 г. -Народните читалища в селата: Павел, Страхилово, Каранци  

Световен ден на поезията под мотото „Аз чета“ – литературно четене 

 

 22.03.2018 г.– НЧ „Отец Паисий 1905” гр.Полски Тръмбеш  

 Ден на водата . Библиотечен урок за учениците от среден курс. 

  

22.03.2018 г.– НЧ „Съединение 1885” с. Климентово  

„Защо хабим водата“ – викторина, гледане на образователни филми със съвети как да 

не хабим водата 

 

26.03.2018 г. - НЧ „Отец Паисий 1905” гр.Полски Тръмбеш  

Запознаване с  традициите на българина през пролетта - час в библиотеката с 2 клас. 

 

От 26 до 30.03.2018 г.- НЧ „Отец Паисий 1905” гр.Полски Тръмбеш  

Великденска работилница - СИП Приложни изкуства  СУ”Цанко Церковски”. Изложба. 

 

30.03.2018 г.- НЧ „Отец Паисий 1905” гр.Полски Тръмбеш  

Честване на 5 годишнината от създаването на Вокална група  „Вдъхновение”. 

 

31.03.2018 г.- Всички читалища в Община Полски Тръмбеш  

Празнуване на Лазаров ден-лазаруване на деца от детските градини, училищата и 

девойки от колективите при читалищата 

 

АПРИЛ 

01.04.2018 г.- Всички читалища в Община Полски Тръмбеш  

Ден на хумора и шегата – седенки с разкази на весели случки и шеги; конкурси за най-

добър разказвач 

 

02.04.2018 г.– НЧ „Отец Паисий 1905” гр. Полски Тръмбеш, НЧ”Съединение 1885” 

с.Климентово, НЧ ”Изгрев 1900” с.Павел, НЧ ”Пробуда 1897” с.Каранци, НЧ 

”Възпитател 1915” с.Орловец  

Световен ден на детската книга.  Изложба на детска литература. 

 

03.04.2018 г. – НЧ „Нравственост 1904” с.Куцина   

Разговор на тема „Бит и традиции в с.Куцина“ 

 

04.04.2018 г. – НЧ ”Съединение 1885” с.Климентово   

200 години от рождението на Маин Рид – прожекция на филма „Конникът без глава“ и 

витрина от книги 

 

07.04.2018 г.– НЧ ”Съединение 1885” с.Климентово  

Здравна беседа във връзка със Световния ден на здравето 

 

08.04.2018 г. – Всички читалища в Община Полски Тръмбеш 

Великденска работилница – изработване на картички и боядисване на яйца, изложби; 

работилница на изкуствата в библиотеката. 
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08.04. 2018 г.– НЧ ”Пробуда 1897” с.Каранци  

Международен ден на ромите –работилница на изкуствата в библиотеката и изложба 

 

16.04-20.04.2018 г. – НЧ ”Отец Паисий 1905” гр.Полски Тръмбеш  

Седмица на детската книга. Презентации за творчеството на писатели на детски книги. 

Маратон по четене. 

 

20.04.2018 г.– НЧ ”Отец Паисий 1905” гр.Полски Тръмбеш  

142 години Априлско въстание  - честване с ученици  от 5 клас. 

 

22.04.2018 г.- НЧ ”Съединение- 1885” с.Климентово   

Ден на Земята-четене на стихове и гатанки за природата и отправяне на послание за 

опазване на планетата Земя. 

 

27.04.2018 г. –НЧ „Светлина 1883” с. Раданово  

Литературна вечер, посветена на 125 години от рождението на Елисавета Багряна. 

 

29.04.2018 г.– НЧ ”Отец Паисий 1905” гр.Полски Тръмбеш  

125 години от рождението на Елисавета Багряна. Презентация за живот и творчество. 

 

30.04.2018 г. – НЧ ”Отец Паисий 1905” гр.Полски Тръмбеш  

Спектакъл на Детския театрален състав при читалището „На лъжата краката са къси” за 

учениците от начален курс . 

 

 

 

МАЙ   

 

 

06.05.2018 г.– НЧ ”Отец Паисий 1905” гр.Полски Тръмбеш  

Гергьовден – празник на площад „Възраждане” гр.Полски Тръмбеш 

 

06.05.2018 г.-НЧ „Самообразование 1986” с.Стефан Стамболово  

„Да са живи и здрави именниците“ и тържество по повод начало на селскостопанската 

работа 

 

06.05.2018 г.- НЧ ”Изгрев 1900” с.Павел, НЧ ”Пробуда 1897”с. Каранци, НЧ 

”Възпитател 1915„ с. Орловец  

Поставяне на Гергьовска люлка в центъра на селото, люлеене за здраве и поздрави към 

именниците. 

 

09.05.2018 г. – НЧ ”Отец Паисий 1905” гр.Полски Тръмбеш, НЧ ”Съединение- 1885” 

с.Климентово   

„Ден на Европа„ – час в читалищната библиотека: презентация, запознаване с 

държавите членки на ЕС. Викторина – „Познай столиците”. 

 

09.05.2018 г. – НЧ ”Отец Паисий 1905” гр.Полски Тръмбеш  

Областен фестивал на руската песен. 
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11.05.2018 г.– НЧ „Постоянство 1926” с. Петко Каравелово, НЧ ”Съединение- 1885” 

с.Климентово, НЧ „Просвета 1898” с.Страхилово  

Отбелязване Денят на библиотекаря-„Ела в библиотеката“-награди за най-много 

прочетени книги. 

 

17-19.05.2018 г.– НЧ ”Отец Паисий 1905” гр.Полски Тръмбеш 

Областен преглед на пенсионерската художествена самодейност „Сребро в косите, 

младост в душите“. 

 

17.05.2018 г.– НЧ „Светлина 1883” с. Раданово  

Участие в програмата за празника на селото. 

 

16– 20.05.2018 г.– НЧ ”Отец Паисий 1905” гр.Полски Тръмбеш 

Курс по ИКТ за възрастни. 

 

23.05.2018г.– НЧ „Отец Паисий 1905” гр.Полски Тръмбеш, НЧ ”Светлина 1883” 

с.Раданово, НЧ”Съединение 1885” с.Климентово   

155 г. от първото честване на празника на Светите братя Кирил и Методий. Ден на 

славянската писменост.  

 

24.05.2018 г.– НЧ”Отец Паисий 1905” гр.Полски Тръмбеш 

Празник на площад „Възраждане„ гр.Полски Тръмбеш по случай 24 май. Тържествено 

изпращане на абитуриентите от випуск 2018. 

 

28.05.2018 г.– НЧ „Възпитател 1915” с. Орловец, НЧ ”Самообразование 1986” с.Стефан 

Стамболово  

Участие в програмата за  празника на селото.   

 

29.05.2018 г.– НЧ ”Отец Паисий 1905” гр.Полски Тръмбеш 

Годишна продукция на ДМШ при  читалището. 

 

 

ЮНИ 

 

01.06.2018 г. –Всички читалища в Община Полски Тръмбеш  

„Хайде да се веселим и да играем, както ние си знаем” – Общински детски празник 

посветен на Деня на детето. 

 

01-03.06.2018 г. – НЧ „Мита Стойчева 1900” с.Обединение  

Национален събор надпяване „Авлига пее” 

Участие на самодейци от всички читалища от Община Полски Тръмбеш в Национален 

събор надпяване „Авлига пее“. 

 

02.06.2018 г. – Всички читалища в Община Полски Тръмбеш   

Отбелязване на 140 години от гибелта на Христо Ботев. 

  

02.06.2018 г. – НЧ ”Отец Паисий 1905” гр.Полски Тръмбеш 

Прожекция на филм за Левски  и Ботев „Урок по родолюбие „. 
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05.06.2018 г. – НЧ ”Отец Паисий 1905” гр.Полски Тръмбеш, НЧ”Съединение- 1885” 

с.Климентово   

„Да почистим за лятна читалня”- почистване на мястото край библиотеката във връзка  

Международния ден на околната среда. 

 

08.06.2018 г. НЧ ”Отец Паисий 1905” гр.Полски Тръмбеш  

Честване на 10 годишнината от създаването на Вокална група „Сияние”. 

           

08.06.2018 г. – НЧ „Светлина 1883” с.Раданово  

Честване на 120 години от създаването на първия театрален състав . 

 

14.06.2018 г. – НЧ „Светлина 1883” с.Раданово  

Вечер посветена на 95 години от смъртта на Александър Стамболийски. 

 

15.06.2018 г. – НЧ ”Отец Паисий 1905” гр.Полски Тръмбеш  

Годишен концерт на Фолклорна формация „Полянци”. 

 

18.06.2018 г. – НЧ ”Отец Паисий 1905” гр.Полски Тръмбеш  

95 г. от смъртта на Христо Смирненски, български поет (1898 – 1923). Витрина в 

библиотеката. 

 

20.06.2018 г.-НЧ ”Нравственост 1904” с.Куцина, НЧ ”Съединение- 1885” с.Климентово, 

НЧ ”Паисий Хилендарски 1902” с.Масларево  

Откриване на жътвената кампания. 

 

24.06.2018 г. – Всички читалища в Община Полски Тръмбеш 

„Еньовден е” – излети за бране на билки и почерпка с билков чай 

 

26.06.2018 г. – НЧ ”Отец Паисий 1905” гр.Полски Тръмбеш, НЧ”Съединение- 1885” 

с.Климентово   

Международен ден за борба с наркотиците- презентация и беседа от лекар  за ученици. 

 

 

ЮЛИ    

 

01.07. – 31.08.2018 г. Всички читалища в Община Полски Тръмбеш  

„Здравей, лято!„-лятната  работилница  отваря врати за децата за: Читални на открито; 

Клубове по интереси; Арт – ателиета; Игри на открито. 

 

02.07.2018 г.– НЧ ”Светлина 1883” с. Раданово  

Вечер посветена на 150 години от преминаванито на четата на Хаджи Димитър и 

Стефан Караджа през река Дунав. 

 

06.07.2018 г.–НЧ „Светлина 1883” с. Раданово  

Тържествено честване на 135 години от основаването на НЧ “Светлина 1883“. 

 

12.07.2018 г. – НЧ ”Отец Паисий 1905” гр.Полски Тръмбеш 

130 г. от рождението на Реймънд Чандлър, американски писател. Витрина. Прожекция 

на филм. 
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24.07.2018 г. – НЧ ”Отец Паисий 1905” гр.Полски Тръмбеш 

215 г. от рождението на Александър Дюма - баща, френски писател. Витрина. 

 

27.07.2018 г. –НЧ ”Отец Паисий 1905” гр.Полски Тръмбеш 

85 г. от рождението на Дончо Цончев, български писател прозаик.  Витрина. 

 

30.07.2018 г.– НЧ „Самообразование 1986” с. Стефан Стамболово  

Игрите на мама и татко-продължаване на традицията за припомняне детството на 

родителите. 

 

 

АВГУСТ 
 

03.08.2018 г. – НЧ ”Отец Паисий 1905” гр.Полски Тръмбеш 

120 години от рождението на Калина Малина. Презентация за децата. 

 

12.08.2018 г. НЧ ”Отец Паисий 1905” гр.Полски Тръмбеш 

Честване на Световния ден на младежта в читалищната библиотека – игри, конкурс с 

рисунки на лица,  танци и др. 

 

30.08.2018 г. – Всички читалища  в Община Полски Тръмбеш 

Закриване на Лятната работилница. 

 

 

СЕПТЕМВРИ 

 

02.09.2018 г. – НЧ ”Отец Паисий 1905” гр.Полски Тръмбеш  

Национално фолклорно надиграване „Ритми край Янтра”. 

 

02.09.2018 г.– НЧ ”Изгрев 1900” с.Павел  

„Павелфест” – фестивал на доматите, чушките и традиционните храни. 

 

03.09.-08.09.2018 г. - Всички читалища в Община Полски Тръмбеш  

Участие в реализацията на Културната програма по случай Празника на град  Полски 

Тръмбеш.  

 

03.09.2018 г. – Всички читалища в Община Полски Тръмбеш  

Откриване на Общинска изложба на детски творби от лятната работа в библиотеките и 

център за работа с деца. 

 

03.09.2018 г.- НЧ ”Отец Паисий 1905” гр.Полски Тръмбеш 

120 г. от рождението на Димитър Талев, български писател. Подреждане на витрина с 

негови книги. 

 

05.09.2018 г.– НЧ ”Отец Паисий 1905” гр.Полски Тръмбеш  

Експониране на изложба на книги в читалищната библиотека по случай 130 години от  

Съединението на България.  

 

05.09.2018 г. – Всички читалища от Община Полски Тръмбеш  

Общински събор на плодородието  „Златна есен 2018”. 
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05.09.2018 г.– НЧ „Паисий Хилендарски 1902” с.Масларево  

Дискусия с читателския клуб към библиотеката по романа „Опасни връзки“ по повод  

215 години от смъртта на Пиер дьо Лакро. 

 

06-08.09.2018 г. – НЧ ”Отец Паисий 1905” гр.Полски Тръмбеш, Община Полски 

Тръмбеш и Сдружение „ Полските щурчета” 

Национален конкурс за млади изпълнители на забавна песен „Полски щурчета”. 

 

08.09.2018 г. – НЧ ”Отец Паисий 1905” гр.Полски Тръмбеш 

Тържествено честване на  Празника на град Полски Тръмбеш. 

 

08.09.2018 г. –НЧ „Нравственост 1904” с. Куцина  

Участие в програмата за празника на селото. 

 

17.09.2018 г.–НЧ „Пробуда 1897” с. Каранци  

Представяне на книгата „История на село Каранци“ с автор Веска Генова. 

 

21.09.2018 г.– НЧ ”Надежда 1883” с.Полски Сеновец  

Празничен концерт по повод 135 години НЧ“Надежда 1883“. 

 

21.09.2018 г.– НЧ ”Светлина 1883” с.Раданово  

Вечер посветена на 175 години от рождението на Георги Бенковски. 

 

23.09.2018 г.– НЧ „Просвета 1898” с.Страхилово  

120 години НЧ “Просвета 1898“ и фолклорен празник на царевицата. 

 

28.09.2018 г. –НЧ ”Просвета 1896” с. Иванча  

Концерт по случай 30 години оркестър „Сиромашка радост“. 

 

 

ОКТОМВРИ   

 

01.10.2018 г. – НЧ ”Отец Паисий 1905” гр.Полски Тръмбеш 

Ден на музиката и поезията в библиотеката. 

 

01.10.2018 г. – Всички читалища от Община Полски Тръмбеш  

Общински празник на пенсионерската художествена самодейност по случай Деня на 

възрастните хора.  

 

03.10.2018 г.– НЧ „ Пробуда 1897” с. Каранци  

Празник „Даровете на земята“- изложение. 

 

05.10.2018 г.– НЧ ”Съединение- 1885” с.Климентово   

Световен ден на учителя – среща разговор. 

 

05.10.2018 г. – НЧ ”Светлина 1883” с. Раданово  

Вечер посветена на 135 години от рождението на Рачо Стоянов 

 

08.10.2018 г.– НЧ ”Отец Паисий 1905” гр.Полски Тръмбеш 
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С приказките на Ран Босилек. Детско утро. 

 

10–16.10.2018 г.- НЧ ”Отец Паисий 1905” гр.Полски Тръмбеш 

Курс по ИКТ за възрастни. 

 

14.10.2018 г.– НЧ ”Просвета 1898” с. Страхилово  

Участие в програмата за празника на селото. 

 

15.10.2018 г .– НЧ ”Възпитател 1915” с. Орловец  

Изложба „Ден година храни“. 

 

16.10.2018 г .–НЧ „Нравственост 1904” с.Куцина  

Четвърти кулинарен конкурс „Никой не е по-голям от хляба“ по повод Световния ден 

на хляба. 

 

17.10.2018 г .– НЧ ”Отец Паисий 1905” гр.Полски Тръмбеш 

Час в библиотеката „95 години от рождението на Апостол Карамитев”.  Прожекция на 

филм. 

 

19.10.2018 г.– НЧ „Постоянство 1926” с.Петко Каравелово  

Участие в програмата за празника на селото.  

 

19.10.2018 г – НЧ „Светлина 1883” с.Раданово  

Вечер посветена на 180 години от рождението на Марин Дринов. 

 

26.10.2018г.–НЧ”Паисий Хилендарски 1902” с.Масларево, НЧ”Пробуда 1897” 

с.Каранци  

Участие в програмата за празника на селото. 

            

26.10.2018 г. – НЧ ”Самообразование 1986” с.Стефан Стамболово  

Празник за Димитровден – края на селскостопанската работа. 

 

27.10.2018 г. – НЧ ”Съединение- 1885” с.Климентово   

Прожекция на анимационни филми във връзка с Международния ден на световното 

филмово наследство и анимация. 

 

28.10.2018 г. – НЧ „Нравственост 1904” с.Куцина  

Празник на тиквата – Девети кулинарен конкурс „Тиквени изкушения“. 

 

 

НОЕМВРИ 

 

01.11.2018 г. – Всички читалища в Община Полски Тръмбеш 

Честване Деня на  народните будители  – изложби, презентации, срещи с дарители. 

            

01.11.2018 г. НЧ ”Отец Паисий 1905” гр.Полски Тръмбеш  

Тържествен концерт за деня на народните будители. 

          

01.11.2018 г. НЧ ”Съединение- 1885” с.Климентово 

Троен празник/на народните будители, на читалището, на селото/. 



13 
 

 

10.11.2018 г. – НЧ ”Просвета 1896” с.Иванча 

Участие в програмата за празника на селото. 

 

21.11.2018 г .-Всички читалища от Община Полски Тръмбеш 

Отбелязване Денят на християнското семейство.  

             

21.11.2018 г .-НЧ ”Отец Паисий 1905” гр.Полски Тръмбеш - урок в библиотеката. 

 

22.11.2018 г .– НЧ ”Отец Паисий 1905” гр.Полски Тръмбеш   

105 години от рождението на Асен Босев.  Стихчета и поеми за най-малките. 

Посещение на подготвителна група на ДГ и СУ в библиотеката. 

 

ДЕКЕМВРИ 

 

01.12.2018 г. – НЧ ”Отец Паисий 1905” гр.Полски Тръмбеш 

Отбелязване на Международния ден за борба със СПИН – беседа в библиотеката.  

 

06.12.2018г. –НЧ ”Съединение 1885” с.Климентово, НЧ ”Светлина 1883” с.Раданово, 

НЧ”Самообразование 1986” с.Ст.Стамболово, НЧ„Изгрев 1900” с.Павел, НЧ 

„Възпитател 1915 г.” с. Орловец 

Празнуване на Никулден – пресъздаване на обичая и изложба на ястия с риба. 

 

07.12.2018 г. – НЧ”Отец Паисий 1905” гр.Полски Тръмбеш 

Посрещане на Дядо Коледа и Снежанка и запалване на Коледните светлини. 

 

12-21.12.2018 г .– НЧ ”Отец Паисий 1905” гр.Полски Тръмбеш 

Коледна работилница  в библиотеката - изработване на коледни картички и сурвакници 

от ученици  СИП приложни изкуства. 

 

20.12.2018 г. – НЧ ”Отец Паисий 1905” гр.Полски Тръмбеш 

Коледен празник в салона на читалището за учениците от начален  курс с участието на 

ДТС, ДМШ и ФФ „Полянци”. 

 

21.12.2018 г. - Всички читалища в Община Полски Тръмбеш  

Коледни тържества. 

           

21.12.2018 г.  – НЧ ”Отец Паисий 1905” гр.Полски Тръмбеш  

Откриване изложба на Коледни сурвакници, картички изработени в коледната 

работилница и коледуване на самодейци от ФФ „Полянци”. 

 

26.12.2018 г. – НЧ ”Отец Паисий 1905” гр.Полски Тръмбеш 

Връчване на годишните награди на Сдружение „Полските щурчета”. 

 

 

ІІ.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 
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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 2018 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 дейноста на библиотеките, съобразена с интересите и нуждите на 

населението, чрез различни форми на културно – масова 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 на новоиздадена литература и млади 

автори. 

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. 

 

 

ІІІ. 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 Тръмбеш. 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 те 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 
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художествени изяви на сцената са важна част при формирането на културното 

пространство в общината.   

И през 2018 година ще продължат да функционират читалищните самодейни 

колективи. Те ще вземат активно участие в културния живот на община Полски 

Тръмбеш. Ще се представят на национални и международни  фестивали, конкурси и др. 

форуми. 

 

 

ІV. ФИНАНСОВО – СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ 

 

Обезпечаването на дейностите през 2018 г. ще се осъществява чрез финансиране 

от: 

- Държавната субсидия, разпределена съгласно изискванията на ЗНЧ; 

- Общинско финансиране; 

- Общинско финансиране – културен календар на Община Полски Тръмбеш за 

2018 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 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 дейноста на читалищата. Програмите за културните 

дейности през 2018 г. на отделните читалища се намират за сведение в отдел „Социална 

политика, образование и култура“ при Община Полски Тръмбеш. 

 

 Програмата за развитие на читалищната дейността на територията на Община 

Полски Тръмбеш през 2018г. е приета с Решение №405 от Протокол №28/30.11.2017 г. 

на ОбС Полски Тръмбеш. 

 

 

  

 
Маринета Йорданова 

Председател на Общински съвет   

Полски Тръмбеш 

 

 

 

 


