ПРОГРАМА
ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ В ОБЩИНА ПОЛСКИ
ТРЪМБЕШ ПРЕЗ 2021 ГОДИНА
Настоящата програма за развитие на читалищната дейност в Община Полски
Тръмбеш за 2021 година е разработена в изпълнение на чл. 26а, ал. 2 от Закона за
народните читалища, въз основа на направените предложения от председателите на
народните читалища за дейността им през 2021 год.
Българските читалища са културни институции със специфична функция за
съхранение и развитие на традиционните ценности на нацията, както и социални и
информационни центрове за разпространение на знания, култура и духовност. Те са
място за общуване и участие в различни творчески занимания и изкуства на хора от
различни възрастови групи.
Програмата ще подпомогне годишното планиране и финансиране на
читалищните дейности и ще допринесе за по-голяма прозрачност на изпълняваните
дейности.
I.ЦЕЛ НА ПРОГРАМАТА
Изготвянето на Годишната програма за развитие на читалищната дейност цели
да се постигне максимален синхрон между действията на местната власт, държавната
политика в областта на културата, гражданското общество и самите читалища като
културни и информационни центрове.
Основна цел на програмата е разширяване и разнообразяване на дейността на
народните читалища, подкрепа при създаването и реализирането на нови творчески
продукти.
II.ОСНОВНИ НАПРАВЛЕНИЯ И ПРИОРИТЕТНИ ЗАДАЧИ В ЧИТАЛИЩНАТА
ДЕЙНОСТ В ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ ПРЕЗ 2021 ГОДИНА
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.

III.ДЕЙНОСТИ ПО ПРОГРАМАТА
1. КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНА ДЕЙНОСТ
Календарът на дейностите е на базата на направените от председателите на читалищата
на територията на Община Полски Тръмбеш предложения за дейност през 2021 година.
В основата на културно-просветната дейност през 2021 година ще бъдат
честванията на125 години от основаването на НЧ”Просвета 1896 – Иванча” с.Иванча,
125 години НЧ”Самообразование 1896” с.Стефан Стамболово, 95 години НЧ
”Постоянство 1926” с.Петко Каравелово и доказалите своята ефективност традиционни
програми: ”Зимни празници”, „Пролет край Янтра”, „Майски дни на културата”, „Лятна
работа с деца”, културната програма за Празника на града, Националния конкурс за
млади изпълнители на забавна песен „Полските щурчета”, Фолклорното надиграване
„Ритми край Янтра” и др.
КАЛЕНДАРЕН ПЛАН НА СЪБИТИЯТА ПРЕЗ 2021 ГОДИНА
МЕСЕЦ
Януари

СЪБИТИЕ
ОРГАНИЗАТОР
85 години от рождението на Георги Данаилов- НЧ „Отец Паисий 1905”
писател и драматург. Презентация и град Полски Тръмбеш
прожекция на филмите „При никого” и „Деца
играят вън”
Празнуване на именни дни/Йорданов
Ивановден/

и Всички читалища в
общината

175 години от рождението на Райна Княгиня- НЧ” Светлина-1883”
беседа в библиотеката с ученици
с.Раданово
165 години от рождението на Стоян НЧ „Съединение -1885”
Михайловски-презентация, четене на басни, с.Климентово
витрина с книги на автора
НЧ” Светлина 1883”
с.Раданово
145 години от рождението на Джек Лондон- НЧ „Отец Паисий 1905”
прожекция на филма „Белият зъб”
град Полски Тръмбеш
85 години от смъртта Джоузеф Ръдиард НЧ „Отец Паисий 1905”
Киплинг-английски писател, носител на град Полски Тръмбеш
Нобелова награда за литература. С героите от
книга за джунглата”-четене с учениците от 3
клас
Отпразнуване Деня на родилната помощ
Всички читалища в общината
-Дискусия

и

презентация

с

участие

на

НЧ „Отец Паисий 1905”

колективите за художествено творчество на
тема „Колорита на зимните празници и ролята
им за съхраняването на човешките ценности”

град Полски Тръмбеш

Разговор на тема „Минало, настояще и НЧ”Нравственост- 1904”
перспектива на с.Куцина”
с.Куцина
Февруари

170 години от рождението на Тодор НЧ”Просвета-1898”
Каблешков –час по история в библиотеката
с.Страхилово
155 години от рождението на Стоян Стойчев НЧ „Съединение -1885”
Русев/дядо Благо/-четене на гатанки и с.Климентово
прожекция на приказката „Лош и добър”
НЧ” Светлина 1883”
с.Раданово
„Меда-вълшебство на пчелите” среща НЧ”Нравственост- 1904”
разговор с пчелари по повод покровителя на с.Куцина
пчеларите Свети Харалампий
НЧ с.Ст.Стамболово
НЧ „Мита Стойчева-1900”
с.Обединение
„Богатата душевност на българина, изразена в Всички читалища от
празниците:
общината
- Св. Трифон;
- Св.Валентин
148 години от обесването на Васил Левски - Всички читалища от
литературно музикална програма и поднасяне общината
цветя пред паметника на Апостола на
градския площад
„Да
направим
заедно
работилница в библиотеката

мартеница” Всички читалища от
общината

Март
Посрещане на Баба Марта в библиотеката.
Експониране изложба на мартеници
изработени от децата.
Празнуване Деня на самодееца

Всички читалища от
общината

Празничен концерт по случай Националния НЧ „Отец Паисий 1905”
празник на България с участието на колективи град Полски Тръмбеш
от читалището СУ „Цанко Церковски” , клуба
на пенсионера .
„ 3-ти март” - Ден на Освобождението на
България от османско иго.

Всички читалища на
общината

„Това е жена-силен дух и душа”- отпразнуване Всички читалища на
общината
на 8 март
НЧ „Отец Паисий 1905”
Пролетен празник В салона на читалището с

участието на колективи при читалището и
училището.

град Полски Тръмбеш

„Пролет е дошла” - посрещане на Първа
пролет

НЧ”Нравственост- 1904”
с.Куцина
НЧ”Просвета-1898”
с.Страхилово
НЧ” Възпитател-1915”
с.Орловец,
НЧ „Постоянство-1926”
с.П.Каравелово
НЧ ”Изгрев 1900”
с.Павел

Международен ден на приказката. Четене на
приказки и куклен театър

НЧ „Отец Паисий 1905”
град Полски Тръмбеш
НЧ „Пробуда-Каранци
1897"- с.Каранци

Празнуване на Благовещение и Вечер на
свекървата и снахата

НЧ” Светлина 1883”
с.Раданово

Април
Ден на хумора в салона на читалището с НЧ „Отец Паисий 1905”
участието на Детски театрален състав, ДМШ, град Полски Тръмбеш
ФФ”Полянци” и ученици от СУ „Цанко
Церковски”
Да отворим „Торбата с лъжите” и „По добре Всички читалища на
бръчки около очите от смях, отколкото общината
сбръчкано чело от гняв” по повод деня на
хумора и шегата
Международен ден на детската книга. НЧ „Отец Паисий 1905”
Маратон по четене с деца в библиотеката
град Полски Тръмбеш
НЧ „Съединение -1885”
с.Климентово
НЧ” Възпитател-1915”
с.Орловец,
НЧ „Пробуда-Каранци
1897"- с.Каранци
НЧ” Светлина 1883”
с.Раданово
НЧ”Просвета-1898”
с.Страхилово
„Здравословния начин на живот - гаранция за
дълъг живот”- беседа по повод световния ден
на здравето.

НЧ „Отец Паисий 1905”
град Полски Тръмбеш
НЧ” Възпитател-1915”
с.Орловец
НЧ”Просвета-1898”

с.Страхилово
„Чудото
убиец”

на

чесъна”

и

„Диабетът-тихият

НЧ „Съединение -1885”
с.Климентово
НЧ”Нравственост- 1904”
с.Куцина

Международен
ден
на
авиацията
и
космонавтиката. 60 години от първия полет с
космически кораб. Викторина с ученици от 5
клас

НЧ „Отец Паисий 1905”
град Полски Тръмбеш
НЧ” Светлина 1883”
с.Раданово

Празнуване на „Ромския празник”

НЧ” Светлина 1883”
с.Раданово

145 години от Априлското въстание – урок по
родолюбие в библиотеката

Всички читалища на
общината

Седмица на детската книга- детски утра,
изложби и парад на герои от приказките за
деца

Всички читалища на
общината

Лазаровден – лазаруване на деца от детските
градини и девойки от колективите при
читалищата

Всички читалища на
общината

155 години от рождението на Пенчо
Славейков-четене на поемата „Ралица”

НЧ”Нравственост- 1904”
с.Куцина
НЧ”Просвета-1898”
с.Страхилово
НЧ” Светлина 1883”
с.Раданово

Великденска работилница в читалищната
библиотека-изработване на картички, украси,
апликации и боядисване на яйца и откриване
на изложби

Всички читалища на
общината

-Гергьовден – празник на площада.
-Празнуване на пролетния народен обичай

Всички читалища на
общината

„ Ден на Европа „ –урок в читалищната
библиотека. Запознаване с държавите членки
на ЕС. Викторина „Познай столиците”

НЧ „Отец Паисий 1905”
град Полски Тръмбеш
НЧ „Съединение -1885”
с.Климентово
НЧ”Просвета-1898”
с.Страхилово

Празник на руската песен с участие на

НЧ „Отец Паисий 1905”

Май

колективи от цялата страна

град Полски Тръмбеш

Областен преглед на пенсионерската
художествена самодейност „ Сребро в косите
, младост в душите”.

НЧ „Отец Паисий 1905”
град Полски Тръмбеш

„Създатели на азбуката?” – час в библиотеката

НЧ „Отец Паисий 1905”
град Полски Тръмбеш

Празник на площада по случай 24 май и
изпращането на абитуриентите от випуск
2021.

НЧ „Отец Паисий 1905”
град Полски Тръмбеш

Празнуване Деня на славянската писменост и
култура – рецитали, презентации,срещи с
дългогодишни читалищни дейци

Всички читалища на
общината

Годишна продукция на ДМШ

НЧ „Отец Паисий 1905”
град Полски Тръмбеш

Национален събор надпяване „Авлига пее”

НЧ „Мита Стойчева-1900”
с.Обединение

„Хайде да се веселим и да играем, както ние
си знаем” – празник посветен на Деня на
детето.
-С игрите на баба и дядо;
-„Нарисувай мечта”;
-Песни игри и рисунки на асфалт;
-Участие на аниматори

Всички читалища в
общината

Ден на Христо Ботев и на загиналите за
свободата и независимостта на България

Всички читалища в
общината

„Да почистим за лятна читалня”- почистване
на мястото край библиотеката във връзка
Международния ден на околната среда.

НЧ „Отец Паисий 1905”
град Полски Тръмбеш
НЧ „Съединение -1885”
с.Климентово
НЧ” Светлина 1883”
с.Раданово
НЧ”Просвета-1898”
с.Страхилово

Годишен концерт на ФФ”Полянци”

НЧ „Отец Паисий 1905”
град Полски Тръмбеш

Юни

Откриване на жътвената кампания
пресъздаване на обичая за жътвата

–

НЧ „Съединение -1885”
с.Климентово
НЧ „Мита Стойчева-1900”
с.Обединение

Еньовден - излети, бране на билки, сплитане
на венци

Всички читалища на
общината

Международен ден за борба с наркотиците –
презентация и беседа от лекар с учениците от
горен курс

НЧ „Отец Паисий 1905”
град Полски Тръмбеш
НЧ „Съединение -1885”
с.Климентово

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

Всички читалища на
общината

Ден на шоколада-сладкарско парти

НЧ с.Ст.Стамболово

400 год. от рождението на Жан дьо Лафонтен
„С басните на Лафонтен”- четене, рисунки, апликации с децата от
лятната работилница

НЧ „Отец Паисий 1905”
град Полски Тръмбеш
НЧ „Съединение -1885”
с.Климентово
НЧ”Нравственост- 1904”
с.Куцина

„Роди се и поведе ни борбата! Обесен бе, но
нивга не умря!” 184 години от рождението на
Васил Иванов Кунчев – рецитал

НЧ „Отец Паисий 1905”
град Полски Тръмбеш
НЧ „Съединение -1885”
с.Климентово

Лятна
работилница
библиотеки

Всички читалища на
общината

Юли

Август
в

читалищните

Честване на световния ден на младежта - игри,
конкурс с рисунки на лица, танци и др.

НЧ „Отец Паисий 1905”
град Полски Тръмбеш

Конкурс с децата от селото „Мис и Мистър
Раданово”

НЧ” Светлина 1883”
с.Раданово

135 години от рождението на Дора Габе –
четене на стихове с децата от лятната
работилница

НЧ „Отец Паисий 1905”
град Полски Тръмбеш
НЧ”Нравственост- 1904”
с.Куцина
НЧ с.П.Сеновец,
НЧ” Светлина 1883”
с.Раданово

Фестивал
на
доматите,
чушките
традиционните храни „Павел фест”

НЧ ”Изгрев 1900”
с.Павел

и

Национално фолклорно надиграване „Ритми
край Янтра” на любителските клубове
изучаващи народни хора

НЧ „Отец Паисий 1905”
град Полски Тръмбеш

Септември
Изложба на детски творби от лятната
работилница

Всички читалища на
общината

Общински събор на плодородието „Златна
есен 2021”

Всички читалища на
общината

Национален конкурс за популярна музика
„Полски щурчета”
Участие в културната програма по случай
Празника на Полски Тръмбеш.
136 години от Съединението на България

Световен ден на красотата – организиране на
конкурс „Мис баба”
Концерт във връзка 65 години от създаването
на състава за автентичен фолклор при
НЧ”Пробуда 1897” с.Каранци

НЧ „Отец Паисий 1905”
град Полски Тръмбеш
Всички читалища на
общината
Всички читалища на
общината
НЧ „Мита Стойчева-1900”
с.Обединение
НЧ „Пробуда-Каранци
1897"- с.Каранци

Среща - разговор с потомци на опълченеца
Добри Цонев Иванов по повод 165 години от
неговото рождение /15.09.1856-25.05.1942/

НЧ”Нравственост- 1904”
с.Куцина

131 години от рождението на Агата КристиПрожекция на филми от поредицата
„Случаите на Поаро”

НЧ „Отец Паисий 1905”
град Полски Тръмбеш

100 години от смъртта на Иван Вазов разговор НЧ”Просвета-1898”
в библиотеката с читатели
с.Страхилово
Четвърти празник на орехите,тиквата и меда

НЧ „Просвета 1896”
с. Иванча

125 години от учредяването на
НЧ„Самообразование-1896”

НЧ „Самообразование -1896”
с.Ст. Стамболово

Фолклорен празник на царевицата

НЧ”Просвета-1898”
с.Страхилово

125 години от учредяването на НЧ”Просвета
1896 - Иванча”
135 години от рождението на Ран Босилек –

НЧ „Просвета 1896”
Иванча
НЧ „Отец Паисий 1905”
град Полски Тръмбеш

детско утро с приказките на Ран Босилек

Октомври
Празник на общинската художествена
самодейност

НЧ с.Куцина
НЧ „Съединение -1885”
с.Климентово
НЧ” Светлина 1883”
с.Раданово
Всички читалища на
общината

Отпразнуване Денят на възрастните хора

Всички читалища на
общината

145 години от рождението на Димитър
Полянов - прожекция на филма”Сиромашка
радост”

НЧ „Съединение -1885”
с.Климентово
НЧ” Светлина 1883”
с.Раданово

105 години от смъртта на Димчо Дебеляновбиблиотечен урок, поезия и музика

НЧ „Отец Паисий 1905”
град Полски Тръмбеш

Световен ден на учителя-среща разговор с
учители от с.Климентово

НЧ „Съединение -1885”
с.Климентово
НЧ”Нравственост- 1904”
с.Куцина
НЧ”Просвета-1898”
с.Страхилово

Празник „Ден година храни”-изложба на
зимнина

НЧ” Възпитател-1915”
с.Орловец

Международен ден на четенето-щафета по
четене в библиотеката с ученици от начален
курс

НЧ „Съединение -1885”
с.Климентово

Шести кулинарен конкурс „Никой не е поголям от хляба” по повод Световния ден на
хляба и прехраната

НЧ”Нравственост- 1904”
с.Куцина

Празник на тиквата-царицата на есентаединадесети кулинарен конкурс „Тиквени
изкушения”

НЧ”Нравственост- 1904”
с.Куцина

Димитровден – „Есенни и зимни празници” НЧ „Отец Паисий 1905”
презентация на ученици от СИП приложни град Полски Тръмбеш
изкуства
Ноември

Ден на народните будители в читалищната
библиотека с ученици от 4 клас

НЧ „Отец Паисий 1905”
град Полски Тръмбеш

Честване Деня на българските будителиизложби, презентации

Всички читалища на
общината

Тържествен концерт в салона на читалището в НЧ „Отец Паисий 1905”
гр.Полски Тръмбеш
град Полски Тръмбеш
Ден на българския художник – „Да поговорим НЧ „Отец Паисий 1905”
за рисунката”- час в библиотеката с учениците град Полски Тръмбеш
от СИП рисуване в СУ”Ц.Церковски”
Ден на християнското семействоотпразнуване на юбилейни годишнини и
сватби

Всички читалища на
общината

150 години от рождението на Панайот
Пипков.Урок в библиотеката с ученици от 3
клас – „Да разкажем за композитора”. Автор
на химна „Върви народе възродени”.

НЧ „Отец Паисий 1905”
град Полски Тръмбеш
НЧ” Светлина 1883”
с.Раданово

195 години от рождението на Карло Колоди.
Презентация и четене на откъси от
произведението на автора „Пинокио”.

НЧ „Отец Паисий 1905”
град Полски Тръмбеш
НЧ „Съединение -1885”
с.Климентово
НЧ” Светлина 1883”
с.Раданово

Международен ден за борба със СПИН –
беседа в библиотеката.

НЧ „Отец Паисий 1905”
град Полски Тръмбеш

Декември

95 години от създаването на НЧ „Постоянство НЧ „Постоянство 1926”
с.П.Каравелово
1926” с.П.Каравелово
Празнуване на празниците „Варвара, Сава и
Никулден”

НЧ „Съединение -1885”
с.Климентово
НЧ” Светлина 1883”
с.Раданово
НЧ с.Орловец,
НЧ ”Изгрев 1900”
с.Павел
НЧ с.Ст.Стамболово

НЧ „Отец Паисий 1905”
Тържествена запалване на светлините на
град Полски Тръмбеш
елхата и украсата на градския площад.

Коледна работилница
в
изработване на коледни
сурвакници от ученици

библиотеката- Всички читалища на
картички
и общината

Детско Коледно утро „Добре дошъл Дядо НЧ „Отец Паисий 1905”
Коледа”.
град Полски Тръмбеш
Откриване изложба на коледни сурвакници и
картички, изработени в коледната
работилница.

Всички читалища на
общината

Коледуване на самодейци от ФФ „Полянци”

НЧ „Отец Паисий 1905”
град Полски Тръмбеш

Коледен концерт на сдружение „Полските НЧ „Отец Паисий 1905”
щурчета”.
град Полски Тръмбеш
Коледни тържества.

Всички читалища в общината

2.БИБЛИОТЕЧНА ДЕЙНОСТ
Читалищните библиотеки са обществени библиотеки на територията на
населеното място, изградени на принципите на близост, достъпност и оперативност на
основното библиотечно-информационно обслужване на населението. Читалищните
библиотеки не са самостоятелни юридически лица. Те функционират към народните
читалища и се създават съгласно ЗНЧ.
Мисията на читалищната библиотека е да бъде посредник между информацията
и потребителите в един бързо променящ се свят и да работи за превръщането й в развит
културно - информационен център, отговарящ на съвременните потребности на
гражданите от широка информация, осигуряващ равен достъп
на всички.
Дейностите ще бъдат насочени към:
- Поддържане и обогатяване на библиотечния фонд
- Подобряване работата с читателите – увеличаване броя на читателите и на
читателските посещения, осигуряване на събираемостта на абонаментната такси
- Организиране на мероприятия за честване на исторически събития и личности
- Провеждане на срещи с автори и литературни четения
- Подобряване условията в читалните
В своята мащабна културна политика и мисия библиотеките по места ще имат
една основна цел - чрез всички възможни съвременни форми да разкриват богатството
на книгата и информацията и да поддържат импулса за разпространение на културни
ценности.
3.ХУДОЖЕСТВЕНО – ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ
Една от най-важната и съществена част от дейността на читалищата е грижата
за развитие на любителското художествено творчество. В тази връзка ролята на

читалището при създаването, укрепването и възпроизвеждането на традициите и
културата по места е незаменима.
Активно е участието на художествените колективи на читалищата в местните
празници, фестивали и традиционни събори на селищата, което е още едно
доказателство, че читалищата винаги са имали водещо място в съхранението и
опазването на българските културни традиции.
Основните акценти в тази насока са:
- опазване на фолклора и традиционното народно богатство и създаване на
условия и възможности за тяхното развитие и популяризиране чрез всички възможни
форми
- целенасочена работа по възстановяване на празнично-обредния календар и
местните традиции и обичаи, ритуали, поминък и др.
- стремеж към разширяване обхвата на създадените тематични празници в
общината
Наложително е да продължи диалогът за постигане на добри взаимоотношения
между читалищата, културните и образователни институти, местните власти,
неправителствените организации и бизнеса по места за реализиране на съвместни и
общи програми и проекти. Новите взаимоотношения между читалищата и останалите
партньори създават условия за тяхната по-голяма самостоятелност и автономност,
способстват за превръщането им във фактор на обществения диалог.
И през 2021 година ще продължат да функционират същите читалищни
самодейни колективи. Те ще вземат активно участие в ежегодните културни прояви традиционните събори и празници, поддържащи духовния живот в общината. Ще се
представят на национални и международни фестивали, конкурси и други форуми.
Община Полски Тръмбеш ще продължи да подкрепя читалищата при реализиране
на основните им дейности и развитието на съвременни форми на работа, съобразени
със заложените културни параметри и постигащи съвременна визия на читалищната
дейност.
4.ФИНАНСОВО – СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ
Читалищата финансират дейностите си чрез:
- Държавната субсидия, разпределена съгласно изискванията на ЗНЧ;
- Общинско финансиране;
- Кандидатстване с проекти към Министерството на културата, европроекти и
програми;
- Други източници (наем на помещения, наеми, членски внос, дарения и др.)
Общината Полски Тръмбеш и през 2021 година ще продължи да подкрепя
читалищата при реализиране на основните им дейности. Наложително е да продължи и
диалогът за постигане на добри взаимоотношения между читалищата, културните и
образователни институции, местната власт, неправителствените организации и бизнеса
по места за реализиране на съвместни и общи програми и проекти. Тези
взаимоотношения между читалищата и останалите партньори създават условия за

тяхната по-голяма самостоятелност и автономност, способстват за превръщането им
във фактор на обществения диалог.
Програмите за културните дейности през 2021 година на всички читалища се намират
за сведение в отдел „Социални дейности, образование и култура” при Община Полски
Тръмбеш.
Програмата за развитие на читалищната дейност през 2021 година е приета с Решение
№200 по Протокол № 13 от 26.11.2020г. на ОбС Полски Тръмбеш.

Маринета Йорданова
Председател на Общински съвет
Полски Тръмбеш

