ПРОГРАМА
ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ В ОБЩИНА ПОЛСКИ
ТРЪМБЕШ ПРЕЗ 2022 ГОДИНА

Настоящата програма за развитие на читалищната дейност в Община Полски
Тръмбеш за 2022 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 2022 год.
Изготвянето на годишната програма цели обединяване на усилията за понататъшно развитие и утвърждаване на читалищата като важни средища, съхраняващи
културната идентичност на общината и региона.
В календарния план са отбелязани основните дейности, предвидени за
реализиране през 2022година. Изпълнението на настоящата програма ще бъде
съобразено с наложените ограничителни мерки в страната за разпространението на
COVID-19.
Основните дейности на читалищата в Община Полски Тръмбеш са свързани с
развиване на любителското художествено творчество, библиотечното дело, съхранение
и доразвиване на клубовете по интереси, културни дейности – работа с всички
възрастови и социални слоеве от населението - концерти, чествания, детски и младежки
дейности. Читалищата участват активно в реализирането на Културния календар на
общината и я представят успешно на национални и международни форуми и изяви в
страната и чужбина.
I.ЦЕЛ НА ПРОГРАМАТА
Основната цел на програмата е обединяване на усилията за по-нататъшно развитие
и утвърждаване на читалищата в Община Полски Тръмбеш като културно-просветни
средища с активни културни , информационни, социални и граждански функции.
II.ПРИОРИТЕТИ:
1.Насърчаване и подкрепа на читалищата в Община Полски Тръмбеш за
осъществяване на основните им дейности и приложението на съвременни форми на
работа, придаващи съвременна визия на читалищната дейност
- запазване и разпространение на българските традиции и обичаи;
- съхраняване и развитие на любителското художествено творчество, работа с
различни възрастови групи и привличане на млади хора;

- възпитаване и утвърждаване на националното самосъзнание и на културната
идентичност – опознаване на миналото, традициите и културните постижения;
2.Разширяване обхвата на дейността на читалищата
- превръщане на читалището в общодостъпен център за библиотечно и
информационно осигуряване чрез ускорено навлизане в информационните технологии;
- формиране на читалището като място за общуване и контакти, дарителски акции,
културна и социална интеграция, включително и на хора в риск, в неравностойно
положение, етнически общности и др.
- засилване ролята и участието на читалищата в местното самоуправление и
формиране на активно гражданство;
3.Развитие и поддържане на читалищната материално-техническа база
- чрез собствени приходи;
- чрез кандидатстване и реализиране на проекти;
- чрез дарения
Тази програма е стъпка в осъществяването на насоките за превръщането на
читалищата в модерни центрове за култура и образование на територията на Община
Полски Тръмбеш.

III.ДЕЙНОСТИ ПО ПРОГРАМАТА
1. КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНА ДЕЙНОСТ
Календарният план на дейностите е разработен на база направените от
председателите на читалищата на територията на Община Полски Тръмбеш
предложения за дейности през 2022 година. Създаването му с разнообразни
мероприятия спомага за привличане на малки и големи хора от общността. За това в
културните календари на читалищата са включени инициативи и прояви, чиито
организатори и участници са самите читалища, както и прояви, в които Общината се
явява като партньор.
КАЛЕНДАРЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ ПРЕЗ 2022 ГОДИНА
МЕСЕЦ
Януари

СЪБИТИЕ

ОРГАНИЗАТОР

-Празнуване на именни дни/Йорданов
и Ивановден/

Всички читалища в общината

-140 години от рождението на Алън
Милн - английски писател на книгите
Мечо пух /1882-1956/ - прожекция на
филм за деца от подготвителна група
и рисуване на любими картини от
книгата

НЧ гр.П.Тръмбеш
НЧ с.Раданово
НЧ с.Климентово

-С приказките на братя Грим – четене
на приказки с деца в библиотеката

НЧ с.Страхилово

- Отпразнуване Деня на родилната
помощ

Всички читалища в общината

Февруари

-150 години от рождението на Гоце
Делчев /1872-1903/ - витрина и
обсъждане на книгите му

НЧ с.Раданово

-„Мястото
на
традиционните
празници и предстоящи чествания –
55 години ДМШ, 300 години от
рождението
на
патрона
на
читалището Паисий Хилендарски и
260 години от написване на „История
славянобългарска” - дискусия с
учениците от ДМШ самодейците от
колективите на читалището

НЧ гр.П.Тръмбеш

-100 години от рождението на Цветан
Ангелов /1922-1982/ – автор на 70
книги за деца – с децата от детската
градина

НЧ с.Раданово

-Зимна седянка – ръкоделстване и
четене на списания и вестници с
жените от селото

НЧ с.Страхилово

-100 години от рождението на
Стоянка Мутафова - Презентация за
живота и творчеството й

НЧ гр.П.Тръмбеш
НЧ с.Раданово

-Честване на 140 години от
рождението на Владимир Димитров –
Майстора-бълг. художник/1882-1960/
-час в библиотеката и оцветяване на
/шаблони/ картини на художника

НЧ гр.П.Тръмбеш
НЧ с.Раданово
НЧ с.Страхилово

-„Пчели и пчелни продукти в живота
на хората” среща разговор с
пчелари по повод покровителя на
пчеларите Свети Харалампий

НЧ с.Куцина
НЧ с.Ст.Стамболово

- „ Любовта на българина към лозата,
гроздето, виното и любовта”

Всички читалища на общината

-„С героите на Емилиян Станев”-утро
в читалищната библиотека-четене на
произведения и рисуване по тях по
повод 115 години от рождението на
писателя

НЧ гр.П.Тръмбеш
НЧ с.Раданово
НЧ с.Климентово

-149 години от обесването на Васил
Левски - поднасяне цветя пред

НЧ гр.П.Тръмбеш

паметника на Апостола на градския
площад
-Рецитал с групата по художествено
слово при НЧ с.Климентово
-Бесена с деца и самодейци

Март

Април

НЧ с.Климентово
Всички читалища от общината

-Мартенски работилници с ученици в
читалищните библиотеки

Всички читалища от общината

- „Баба Марта е дошла при нас”
изложба на мартеници изработени от
децата в библиотеките
Празнуване Деня на самодееца

Всички читалища на общината

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

НЧ гр.П.Тръмбеш

- 3-ти март - Ден на освобождението
на България от османско иго час по
история в библиотеката

НЧ гр.П.Тръмбеш

- „На жената с цвете и любов”отпразнуване на 8 март
-Изработване на символични
подаръци и картички за мама и баба

Всички читалища на общината

- Пролетен празник в салона на НЧ
„Паисий Хилендарски 1905” с
участието на колективи при
читалището и училището.

НЧ гр.П.Тръмбеш

-„Пролет е дошла” - посрещане на
Първа пролет и излет до близка
местност

Всички читалища на общината

- 15 години от създаването на ВИГ
”Пролет”

НЧ с.Климентово

-135 години от рождението на Димчо
Дебелянов/1887-1916/-четене на
стихове и витрина с книги

НЧ с.Климентово
НЧ с.Раданово, НЧ с.Масларево

- Да отворим „Торбата с лъжите” –
конкурс за най-емоционално разказан
виц по повод деня на хумора и шегата

НЧ с.Куцина, НЧ с.Климентово
НЧ с.П.Каравелово,НЧ с.П.Сеновец
НЧ с.Ст.Стамболово, НЧ с.Орловец

-„Алергиите на 21 век” и „Диабетът-

НЧ с.Куцина

НЧ с.Павел

Май

тихият убиец” - беседи по повод
световния ден на здравето.

НЧ с.Климентово
НЧ с.Страхилово, НЧ с.Орловец

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

Всички читалища от общината

-Ден на земята – засаждане на цветя и
фиданки; „Да опазим земята и
природата” разговор с деца

НЧ с.Климентово
НЧ с.Страхилово

-Великденска
работилница
в
читалищната библиотека-изработване
на картички, украси, апликации и
боядисване на яйца и откриване на
изложби
-Великденско хоро организирано от
НЧ ”Просвета 1898” и ПК ”Детелина”

Всички читалища от общината

-Седмица на детската книга и
изкуства за деца – 145 години от
рождението на Елин Пелин и 120
години от рождението на Ангел
Каралийчев – маратон по четене на
техни произведения

Всички читалища от общината

-Час в библиотеката по случай 60
години от рождението на Петя
Дубарова

НЧ гр.П.Тръмбеш
НЧ с.Раданово

- 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 гр.П.Тръмбеш
НЧ с.Климентово, НЧ с.Страхилово

- Празник на руската песен с участие
на колективи от цялата страна

НЧ гр.П.Тръмбеш

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

НЧ гр.П.Тръмбеш

- „Създатели на азбуката?” – час в
библиотеката

НЧ гр.П.Тръмбеш

-75

години

Фолклорна

група

за

НЧ с.Страхилово

НЧ с.Куцина

народни песни-юбилеен концерт

Юни

- Празник на площада по случай 24
май и изпращането на абитуриентите
от випуск 2022.

НЧ гр.П.Тръмбеш

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

Всички читалища на общината

- Годишна продукция на ДМШ и
честване на 55 годишнината от
създаването на школата.

НЧ гр.П.Тръмбеш,

-Национален
„Авлига пее”

събор

надпяване

НЧ с.Обединение

- „Хайде да се веселим и да играем,
както ние си знаем” –
празник
посветен на Деня на детето
-рисуване на стреч фолио
-с игрите на баба и дядо;
-„Нарисувай мечта”;
-песни игри и рисунки на асфалт;
-участие на аниматори

Всички читалища на общината

-„Поклон” - Ден на Христо Ботев и на
загиналите
за
свободата
и
независимостта на България

Всички читалища на общината

-Годишен концерт на ФФ ”Полянци”

НЧ гр.П.Тръмбеш

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

Всички читалища на общината

-Откриване на жътвената кампания –
пресъздаване на обичая за жътвата

НЧ с.Куцина
НЧ с.Климентово

-150години от рождението на Антон
Страшимиров/1872-1937/- слушане на
романа „Хоро” в изпълнение на
Богдан Дуков

НЧ с.Климентово

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

Всички читалища на общината

Юли

Август

Септември

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

НЧ гр.П.Тръмбеш
НЧ с.Климентово

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

Всички читалища на общината

-Ден на шоколада-сладкарско парти

НЧ с.Ст.Стамболово

-185 години от рождението на Левски
–презентация за живота и делото му,
тефтерчето с мисли за Апостола и
произведения за него, рецитал

НЧ гр.П.Тръмбеш
НЧ с.Раданово,НЧ с.Климентово
НЧ с.Страхилово

- Отбелязване на 145 години от
рождението на Елин Пелин/18771949/ - презентация и час в
библиотеката

НЧ гр.П.Тръмбеш
НЧ с.Раданово, НЧ с.П.Сеновец

-Лятна работилница в читалищните
библиотеки

Всички читалища на общината

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

НЧ гр.П.Тръмбеш

-Конкурс с децата от селото „Мис и
Мистър Раданово”

НЧ с.Раданово

-120 години от рождението на Ангел
Каралийчев – презентация с децата от
лятната работилница

НЧ с.П.Сеновец, НЧ с.Раданово

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

НЧ с.Павел

-Десето
юбилейно
национално
фолклорно надиграване „Ритми край
Янтра” на любителските клубове
изучаващи народни хора

НЧ гр.П.Тръмбеш

-Изложба на детски творби от лятната
работилница

Всички читалища в общината

-Общински събор на плодородието
„Златна есен 2021”

Всички читалища в общината

-Национален конкурс за популярна

НЧ гр.П.Тръмбеш

музика „Полски щурчета”

Октомври

-Участие в културната програма по
случай Празника на Полски Тръмбеш.

Всички читалища на общината

-Тържествено отбелязване на
Съединението на България

Всички читалища на общината

-200 години от рождението на Добри
Чинтолов/1822-1886/-презентация на
живота и творчеството му

НЧ с.Климентово
НЧ с.Раданово, НЧ с.П.Сеновец

-„Произведено в Иванча” – празник
на плодородието

НЧ с.Иванча

-125 години от учредяването на НЧ
„Пробуда-Каранци 1897” и
5 години Фолклорен клуб „Веселина”
–концертна програма

НЧ с.Каранци

-Фолклорен празник на царевицата
2022

НЧ с.Страхилово

-Честване на Денят на
Независимостта на България-доклади
и видеоматериали

Всички читалища на общината

-475 години от рождението на Мигел
де Сервантес – четене на „Дон Кихот”
на различни езици-български, руски,
английски с ученици от 10 клас
-Общински празник на общинската
художествена самодейност по случай
Деня на възрастните хора
-Честване на 40 години от
създаването на Клуб на пенсионера
„Светъл лъч”
-Световен ден за защита на животните
–беседа и представяне снимка на
домашния любимец

НЧ гр.П.Тръмбеш

Всички читалища на общината

НЧ с.Иванча

НЧ с.Климентово

-85 години от смъртта на Йордан
Йовков/1880-1937/ -един след обяд с
ученици

НЧ гр.П.Тръмбеш
НЧ с.Раданово

-Световен ден на учителя-среща

НЧ с.Климентово

разговор с учители от с.Климентово

НЧ с.Куцина, НЧ с.Страхилово

-Празник „Даровете на земята”изложба

НЧ с.Каранци
НЧ с.Орловец

-Международен ден на четенето-деца
четат на деца, възрастни четат
любими книги

Ноември

Декември

НЧ гр.П.Тръмбеш

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

НЧ с.Куцина

-Празник на тиквата-царицата на
есента-единадесети кулинарен
конкурс „Тиквени изкушения”

НЧ с.Куцина

- Международен ден на световното
филмово наследство и анимация

НЧ с.Климентово

-Честване Деня на народните
будители, 300 години от рождението
на Паисий Хилендарски и 260 години
от написването на „История
славянобългарска”

Всички читалища на общината

-125 години от рождението на Асен
Разцветников/1897-1951/- детско утро
в детската градина

НЧ гр.П.Тръмбеш

- Ден на християнското семействоотпразнуване на юбилейни
годишнини и сватби

Всички читалища на общината

-Международен ден за борба със
СПИН – беседа в библиотеката.
- Никулден – „Как са празнували
нашите предци”- беседа и изложба на
традиционни ястия

НЧ гр.П.Тръмбеш
НЧ с.Климентово, НЧ с.Павел
НЧ с.Ст.Стамболово, НЧ с.Орловец

-Тържествена
запалване
на
светлините на елхата и украсата на
градския площад.
-Коледна работилница - изработване
на коледни картички и сурвакници

НЧ гр.П.Тръмбеш

- Коледуване на самодейци от ФФ
„Полянци”

НЧ гр.П.Тръмбеш

Всички читалища на общината

-Коледни тържества.

Всички читалища на общината

2.БИБЛИОТЕЧНА ДЕЙНОСТ
Библиотечната дейност е една от основните функции на читалищата. В
библиотеките се събират, обработват, организират, съхраняват и предоставят за
обществено ползване библиотечни и информационни услуги на населението. Те
осигуряват свободен достъп за своите читатели, като библиотекарите работят и за
привличане на нови читатели сред младите хора, за създаване на трайни навици за
четене и получаване на знания и умения. С навлизането на информационните
технологии, компютрите стават все по-необходими в ежедневната работа. Достъпът до
информация, знания, комуникация и учене през целия живот се налага в последно
време с предоставянето на компютърни и интернет услуги.
През 2022 година дейностите ще бъдат насочени към:
- Обновяване на библиотечния фонд в зависимост от читателските интереси;
- Подобряване дейността на библиотеките, съобразно интересите и нуждите на
населението, чрез различни форми на културно-масова работа;
- Увеличаване броя на читателите и на читателските посещения, осигуряване на
събираемост на абонаментните такси;
- Организиране на мероприятия за честване на исторически събития и личности;
- Провеждане на срещи с автори и литературни четения;
- Обновяване на интериора в читалните и библиотеките;
Важна част от дейността на читалището е работата на читалищната библиотека. И
тази година заложените културно-масови прояви са многообразни, отговарящи на
потребностите на населението - презентации по случай годишнини на български
писатели, поети, критици, публицисти и др.; популяризиране на книги; даване на
информация в различни области на познанието; работа с деца. В библиотеките ще се
организират работилници - мартенски и великденски, а от направените мартеници,
картички, рисунки, боядисани и украсени яйца ще се експонират изложби.
3.ХУДОЖЕСТВЕНО – ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ
Съществена част от дейността на читалищата и през 2022 година ще е свързана с
развитие и подпомагане на любителското художествено творчество. Читалището е найестествения мост между минало и съвремие, и ролята му при създаване, укрепване и
възпроизвеждане на традициите и културата по места е незаменима.
Действащите художествени формации към читалищата ще се включват активно в
местните празници и общински прояви, което е доказателство, че те винаги са имали
място за съхранението на традициите и особеностите на етнографската област.
Една от основните задачи на Община Полски Тръмбеш е популяризиране на
богатото й културно наследство, за което допринася всяко едно читалище, съобразно
своите ресурсни възможности.
Художествено-творческата дейност ще бъде насочена към:
- Осъществяване на културния календар за читалищните прояви
- Повишаване на художественото и жанрово разнообразие на културните
мероприятия
- Участия в културните мероприятия на общината
- Честване на официални и традиционни празници, сборове и годишнини

-

Провеждане на мероприятия, свързани със съхраняването, развитието и
популяризирането на местни традиции и обичаи
Активно участие на любителските състави и индивидуални изпълнители в
културни събития на населеното място и общината
Създаване на нови съвременни форми на любителското творчество, отговарящи
на интересите на младото поколение
Запазване на утвърдените във времето на самодейните колективи, обогатяване и
обновяване на репертоара им

4.ФИНАНСОВО – СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ
Финансирането на дейностите на народните читалища на територията на Община
Полски Тръмбеш се извършва съгласно:
- Регламентирана държавна 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.
Днешната реалност изисква от читалищата да бъдат високо отговорни
самоуправляващи се културни сдружения на гражданите, особено в населените места,
където се явяват като единствен културен институт.
Изпълнението на Програмата ще даде възможност за реализация на набелязаните
цели, задачи и основни дейности. Успешното им изпълнение ще спомогне за опазването
и съхраняването на културно-историческото наследство във времето на глобализация и
утвърждаване на празници, даващи възможност за удовлетворяване нуждите на
бъдещите поколения да се запознаят с миналото на родния край. Подпомагането и
развитието на любителското художествено творчество ще стимулира младите хора и
талантливите дарования, а реализирането на инициативите ще допринесе за обогатяване
на културния живот.
Тази програма е стъпка в осъществяването на насоките за превръщането на
читалищата в модерни центрове за култура и образование на територията на Община
Полски Тръмбеш. Като се има предвид широкия спектър от дейности, които развиват
читалищата и приноса им за обогатяване на цялостния културен живот Общината ще
продължи да ги подкрепя с цел изграждане на ефективна институционална мрежа с
устойчив характер.
Програмите за културните дейности през 2022 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 2022 година е приета с Решение
№380 по Протокол №26 от 25.11.2021г.на ОбС Полски Тръмбеш.

Председател на ОбС:
/Маринета Йорданова/

