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ГОДИШНА ПРОГРАМА
ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА
ДЕЙНОСТ
В ОБЩИНА ГУРКОВО ЗА 2018 ГОДИНА
ВЪВЕДЕНИЕ
Годишната програма за развитие на читалищната дейност в Община Гурково за
2018 година е в изпълнение на чл.26а, ал.2 от Закона за народните читалища, въз основа на
направените от читалищата в Община Гурково предложения за дейността им през 2018
година и е съобразена със стратегическите документи за развитие на община Гурково.
Изготвянето на Годишната програма за развитие на читалищната дейност в
Община Гурково за 2018 година цели обединяване на усилията за понататъшно развитие и
утвърждаване на читалищата като важни средища, реализиращи културната идентичност
на Община Гурково.
Програмата ще подпомогне годишното планиране и финансиране на читалищните
дейности и ще допринесе за по-голяма прозрачност на изпълняваните дейности.
Българските читалища като предвестници на гражданското общество 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. Предизвикателствата пред читалищата ги превръщат в
многоцелеви средища, а завоюваната позиция за работа в подкрепа на общността през
годините е спечелила доверието на хората. Новата обща културна стратегия на България
и Европейският съюз изискват нов манталитет и отговорности от страна на читалищата
към обществото, а също и от страна на държавата към тях.
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Раздел I. РЕСУРСИ. АНАЛИЗ НА РЕСУРСИТЕ
В община Гурково съдебно са регистрирани 3 читалища: НЧ ”Войвода Генчо
Къргов – 1920г” гр. Гурково, НЧ ”Изгрев – 1924 г” с. Паничерево и НЧ ”Неделчо Попов –
1939г” с. Конаре.
Те са вписани и в Регистъра на народните читалища към Министерството на
културата.
Читалищата са традиционни самоуправляващи се български културно – просветни
сдружения в населените места, които изпълняват задачи от държавната и общинска
културна политика.
Субсидиите на читалищата се разпределят при строго спазване на Закона за
народните читалища и изработения от Министерството на културата и съгласуван с
Министерството на финансите и НСОРБ „Механизъм за разпределяне на общинската
субсидия за читалищата”.
С решение на Общински съвет – Гурково е отстъпено правото на безвъзмездно
ползване върху сградите на всички читалища.
Народните читалища са основен и стабилен фактор в развитието на местната
култура в частност и като цяло на българската култура. Все повече те се очертават не само
като културни центрове, но и като такива на гражданското общество.
Проблемите, които стоят пред трите читалища са :
1. Обогатяване на дейността, усъвършенстване на предлаганите продукти и услуги.
2. Привличане на нови и главно млади читалищни членове, разширяване на
социалния състав.
3. Квалификация на кадрите.
4. Нов тип мениджмънт.
За решаването на проблемите, описани по – долу се изисква активно партньорство
с местните власти и Министерството на културата:
1. Остарялата материално-техническа база и недостиг на средства за ремонт и
поддръжка.
2. Осигуряване от Министерството на културата на възможност за ежегодно
увеличаване на субсидираните бройки или увеличаване на базата на една щатна бройка, за
да е възможна финансова подкрепа на нови дейности.
В читалищата на територията на Община Гурково членуват 290
души.
Съществуват 23 постоянно действащи художествени колективи с 182 самодейци в
гр. Гурково, със 108 самодейци в с. Паничерево и с 28 самодейци в с. Конаре. Колективте
имат над 68 читалищни, общински, национални или регионални изяви за година.
Сформирани са 2 школи по изкуствата, 3 клуба по карате и танци, кръжоци с над
120 участници в тях.
Библиотечният фонд на читалищата е 30 660 единици. Набавените книги за 2017г.
са над 100 библиотечни единици.
Модернизирането и укрепване на гурковските читалища се базира на няколко общи
принципа, присъщи на читалището, като структура, а именно:
- Ефективност - насърчаване на развитието на читалищата, основаваща се на ясни
цели и анализи, оценка на постигнатите резултати и корекции при допуснати слабости.
- Отчетност - системна отчетност и публичност.
- Партньорство - широко участие на различен тип партньори.
- Ефикасност – поддържане на добро съотношение между използваните ресурси и
получени резултати.
- Прозрачност и откритост
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Всеки опит да се анализират и обобщят ресурсите за читалищна дейност в
общината би довел до следния извод: читалищата са основен и стабилен фактор в
развитието на местната култура в частност и като цяло на българската култура. Всички те
се очертават вече не само като културни центрове, а и такива на гражданското общество.
Голям дял от всички културни мероприятия са реализирани с участието на
читалищата на територията на Община Гурково. Нещо повече – по всички съвременни
насоки за развитие на читалищното дело у нас, свързани с новите предизвикателства и
европейското членство на страната ни, читалищата на Община Гурково вече работят и
имат конкретни достижения:




Съхраняване на националните традиции и идентичност като най-важно изискване
на националната ни културна политика, която читалищата развиват масово,
разнообразно и на все по-високо равнище;
Читалищата все по-често излизат от културните рамки и активизират гражданското
общество, опитвайки се да работят по най-актуалните обществени проблеми,
например социално-икономическите. Реализират се читалищни проекти, свързани с
безработните, децата с увреждания, хората в неравностойно положение,
етническите малцинства и др.

Раздел II. СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ И ДОКУМЕНТИ, ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ
СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ:
Утвърждаване на читалищата на територията на Община Гурково като необходими и
функционални културно-просветни средища с активни информационни, социални и
граждански функции.
СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Закон за народните читалища
Закон за културното наследство
Закон за закрила и развитие на културата
Закон за юридическите лица с нестопанска цел
Закон за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси
Закон за обществените библиотеки
Закон за авторското право и сродните им права
Кодекс на труда

ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ
Осигуряване на подкрепа за читалищата на територията на Община Гурково за
реализиране на основните им дейности и развитието на съвременни форми на работа,
съобразени с новите предизвикателства пред българското общество и придаващи
съвременна визия на читалищната дейност.
Приоритет 1: Подкрепа на читалищните дейности за съхраняване и популяризиране на
българските културни традиции и наследство.
Приоритет 2: Промяна облика на читалищата в съответствие с новите реалности.
Раздел III. МОДЕРНИЗИРАНЕ И УКРЕПВАНЕ НА ЧИТАЛИЩАТА, КАТО
САМОУПРАВЛЯВАЩИ СЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРЕВРЪЩАНЕТО ИМ В ЦЕНТЪР
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ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩНОСТТА В РАЙОННА - ОСНОВНА ПРЕДПОСТАВКА ЗА
ОПТИМИЗИРАНЕ НА ТЯХНАТА ДЕЙНОСТ.
Цели:
1. Разширяване на социалния обхват на читалищната дейност, в това число и с
малцинствените групи, хора с физически увреждания и др.
2.Разширяване влиянието на читалищата върху цялата гама от обществени изяви на
територията на района.
3.Осъвременяване на културните и социални дейности.
4. Работа по проекти, с цел задоволяване на реалните обществени потребности.
5.Съхраняване и развитие на националните традиции и обичаи.
6. Популяризиране дейността на читалището чрез рекламни дейности и др.
Задачи:
1. Използване на информационните технологии и достъпа до Интернет в организацията
на работа на читалището.
2. Проучване, кандидатстване и работа по проекти.
3. Постигане на конкретни практически и приложими резултати.
4. Координация и партньорство във взаимоотношенията и дейностите между читалище,
общественост и власт.
5. Поддържане на културното равнище на общността с различни изяви – професионални и
любителски.
6. Укрепване на читалищата като местни институции с обществени функции.
Действия:
1. Проучване на потребностите и интересите на гражданите.
2. Търсене на партньори и съмишленици.
3. Предлагане на нови услуги и продукти.
4. Участие на читалищните групи, формации, клубове и индивидуални изпълнители в
различни изяви.
5. Организиране на изложби, творчески и тематични вечери, срещи-разговори, концерти,
благотворителни изяви.
6. Организиране на културни празници в читалището на районно и градско ниво.
7. Изготвяне на проектен фиш от всяко читалище за кандидатстване
пред Министерство на културата за допълваща субсидия / за ремонт, компютърна техника
или художествено- творческа дейност / .
8. Активизиране на диалога с Общината и с други културни и образователни институти и
неправителствени организации за реализиране на съвместни програми и проекти и
постигане на общи цели.
Раздел IV. ПРЕВРЪЩАНЕ НА ЧИТАЛИЩНИТЕ БИБЛИОТЕКИ В ОБЩЕСТВЕН
ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР, ПОЛЕЗЕН ПАРТНЬОР И ЕФЕКТИВЕН УЧАСТНИК
В ПРОЦЕСИТЕ НА ИНФОРМАЦИОННОТО ОСИГУРЯВАНЕ НА ЖИТЕЛИТЕ НА
ОБЩИНА ГУРКОВО
ЦЕЛИ:
1. Подпомагане на културното, образователното и просветно развитие на населението на
Община Гурково
2. Предлагане на равен и бърз достъп до най-необходимата на гражданите информация и
разширяване на предлаганите услуги.
3. Работа за всестранното библиотечно, библиографско и информационно осигуряване
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чрез използване възможностите на мрежовата информация и предоставения публичен
достъп до Интернет.
ЗАДАЧИ:
1. Събиране, разкриване и съхраняване на българската книжовност, на световната мисъл и
култура.
2. Превръщане на библиотеките в специфична среда, благоприятна за развитие на всеки.
3. Утвърждаване на библиотеките сред професионалните среди и местната общност като
необходима институция за разпространение на знания, създадена и развивана в полза на
обществото.
ДЕЙСТВИЯ:
1.
Привличане на нови читатели.
2.
Активно участие в проекти за развитие на отделни библиотечни дейности пред
фондове, фондации, програми и др.
3.
Сътрудничество с други библиотечни организации.
4.
Изграждане на традиционните и автоматизиране информационно-търсещи системи –
каталози, картотеки.
5.
Обогатяване на библиотечните колекции в съответствие с читателските търсения
чрез осигуряване на финансирането за комплектуване на нови разнообразни библиотечни
документи.
6.
Активно привличане на дарения от книги, периодични издания и други с цел
нарастване и обогатяване на библиотечния фонд.
Раздел V. ОСЪВРЕМЕНЯВАНЕ НА ЧИТАЛИЩНИТЕ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ,
ЧРЕЗ ОБУЧЕНИЕ НА ПОДРАСТВАЩОТО ПОКОЛЕНИЕ В СЪОТВЕТСТВИЕ С
НОВИТЕ ОБЩЕСТВЕНИ РЕАЛНОСТИ И ВЪЗПИТАНИЕ НА ДЕЦАТА В ДУХА НА
ДЕМОКРАТИЧНИТЕ ПРИНЦИПИ НА ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО
ЦЕЛИ:
1. Възвръщане авторитета и доверието в читалищните образователни услуги:
- школи по изкуствата, включващи индивидуално обучение в различни музикални
класове: пиано, китара, цигулка, акордеон,гайда, ударни инструменти, флейта, солфеж
- школи по народни танци
- школи по бойни изкуства
- школи по спортни танци
- школи по изобразително изкуство и др.
2. Разширяване на художествено - творческото направление, представено чрез профил :
музика, танц, театър, литература, изобразително изкуство и участие на любителски
колективи в различни национални фестивали, конкурси и прегледи като: Международен
фолклорен фестивал - "Велико Търново", Фолклорен фестивал "Песни и танци без
граници", събора в Копривщица. и др.
ЗАДАЧИ:
1.
Отчитане и коригиране влиянието на отрицателното въздействие на социалната
среда чрез конкретни дейности: здравни лектории, беседи и разговори по теми, вълнуващи
подрастващите.
2.
Развиване на богата и модерна материално-техническа база.
3.
Отчитане потребностите, интересите и възможностите на различни групи деца.
4.
Поддържане на високо ниво на обучение и възпитание, като дейностите да не
повтарят процеса на базовата подготовка.
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5.
Откриване на заложбите на всяко дете и насочване на развитието му в област, в
която то ще изяви най-добре своя потенциал.
6.
Повишаване на квалификацията и уменията на кадрите в читалищата за работа в
съвременните условия.
ДЕЙСТВИЯ:
1. Издигане качеството на обучение във всяко едно направление.
2. Диференциация на обучението по посока на желания и възможности на читалището.
3. Участие в образователни проекти, съобразени с възможностите на читалището.
4. Дългосрочно планиране на дейности за подобряване на работната среда.
Читалищата са партньор на общината, но и на държавата, защото изпълняват и
националната културна политика. Те имат принос в развитието на гражданското
общество, в динамиката на местните процеси и активно работят за постигане на общите
цели на територията на Община Гурково.
Раздел VI. ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ В ПРОГРАМАТА
Община Гурково финансово подпомага част от дейностите, предложени от читалищата и
систематизирани в Раздел VIII в общ размер на 2 500 лв., както следва :
-

Подпомагане на дейности за изява на НЧ ”Войвода Генчо Къргов – 1920г”гр.
Гурково с средства в размер на 1400 лв.;
Подпомагане на дейности за изява на НЧ ”Изгрев – 1924г.”с. Паничерево със
средства в размер на 900 лв.;
Подпомагане на дейности за изява на НЧ ”Неделчо Попов – 1939г.”с. Конаре със
средства в размер на 300 лв.;

Раздел VII. СРОК, ОТЧЕТ И КОНТРОЛ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА
1. Срок за изпълнение на програмата
Срокът за изпълнение на Програмата е едногодишен в рамките на бюджетната
2018г.
2. Отчет за изпълнение на Програмата
Председателите на читалищата представят в срок до 31.03.2019 г. пред Кмета на
Общината и Общинския съвет – Гурково доклади за осъществените дейности в
изпълнение на Програмата и за изразходваните от бюджета средства през 2018 г.
3. Контрол по изпълнение на Програмата
Контролът по изпълнение на Програмата се осъществява от Общински съвет – Гурково и
Кмета на общината.
Обобщения доклад за изпълнение на Програмата за читалищна дейност се внася от Кмета
на Община Гурково на заседание на Общински съвет – Гурково за обсъждане и приемане.
На това заседание могат да присъстват и представителите на народните читалища –
вносители на докладите.
Раздел VIII. КАЛЕНДАРЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ:

НЧ”ВОЙВОДА ГЕНЧО КЪРГОВ – 1920 г.” ГР. ГУРКОВО :
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ДЕЙНОСТИ И
МЕСЕЦ НА
ПРОВЕЖДАНЕ
Януари
1.170 г. от рождението на
Христо Ботев- български
поет и революционер/18481876/
2.155 г. от рождението на
Алеко Константиновбългарски писател,
сатирик/1863-1926/
3.Ден на киното
4.”Бабин ден”
5.”Купон на веселите баби”

ОРГАНИЗАТОР

ФИНАНСИРАНЕ

Собствени средства
НЧ ”Войвода Генчо Къргов и спонсорство
– 1920 г.”

Февруари
1.145 години от обесването
на Васил Левски
2.”Трифон Зарезан”
3.135 г.от рождението на
Стоян Пеев ДриновБългарски поет и детски
писател/1883-1922/
4.100 г. от рождението на
Веселин Андреев-български
поет/1918-1991/
15.”Работилница за
мартеници”

НЧ ”Войвода Генчо Къргов Собствени средства
– 1920 г.”

Март
1. Ден на художествената
самодейност
2.Посещение в детската
градина във връзка с
празника на баба Марта
3.Празничен концерт по
случай Националния
празник на Република
България
4.Световен ден на водата
5.Международен ден на
театъра
6.85 г. от рождението на
Борис Карадимчевбългарски композитор/1933/
7.Лазаров ден

НЧ ”Войвода Генчо Къргов Собствени средства
– 1920 г.
Община Гурково
СУ”Хр. Смирненски”
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Април
1.Ден на Чудомир – ден на
хумора и сатирата
2.Седмица на детската книга НЧ ”Войвода Генчо Къргов Собствени средства и
3.Маратон на четенето
– 1920 г.”
средства от дейност
4.Седмица на гората
„Лазаруване”
5.Световен ден на здравето
6.Приемане на
първокласниците за
читатели на библиотеката
7.125 г. от рождението на
Елисавета Багрянабългарска поетеса/18931991/
8.Великденска изложба на
яйца
Май
1.Майски дни на културата
2.Гергьовден
3. 155г. от първото честване
на празника на светите
братя Кирил и Методий
4.Изложба на рисунки по
повод деня на Европа
5.Ден на българската
просвета и култура и
славянската писменост

НЧ”Войвода Генчо Къргов – Собствени средства,
1920 г.”
Средства от Културен
календар 2018 г.

Община Гурково
СУ”Хр. Смирненски”

Юни
1.Международен ден на
детето
2.Участие на колективите
във фестивала на
балканските градове
„Балканът пее и разказва” с
домакин гр. Елена
3.95 години от смъртта на
Христо Смирненски

НЧ ”Войвода Генчо Къргов Собствени средства,
– 1920 г.”
Средства от Културен
Община Гурково
календар 2018 г.

Юли
1.Летни занимания с деца
2.Годишнина от рождението
на Йосиф Владимирович
Гурко
3.Краеведски разходки до
природни забележителности

НЧ ”Войвода Генчо Къргов
– 1920 г.”
Собствени средства

8

в региона
4. 150г. от преминаването на
четата на Хаджи Димитър и
Стефан Караджа през река
Дунав
Август
1.Летни занимания с деца
2. 130г. от рождението на
Дора Габе –българска
поетеса/1888-1983/

НЧ ”Войвода Генчо Къргов Собствени средства
– 1920 г.”

Септември
1.Септемврийски празници
на община Гурково
2.Съединението на
Княжество България с
Източна Румелия
3.Ден на независимостта

НЧ ”Войвода Генчо Къргов Собствени средства и
– 1920 г.”
средства от Културния
Община Гурково
календар на община Гурково
за 2018 г.

Октомври
1.60 г. от смъртта на Ран
Босилек/Генчо Негенцов/български писател/18861958/
2.Участие в празника на
града – Димитровден – 26
октомври
3.Участие във фестивала „С
песните на Билчин юнак
през вековете”
4.Изложба на тема
„Красотата на есента”

Собствени средства,
НЧ ”Войвода Генчо Къргов средства от Културния
– 1920 г.”
календар на община Гурково
Община Гурково
за 2018 г. и спонсорство

Ноември
1.Ден на народните
будители
2. 105 г. от рождението на
Асен Босев-български поет,
автор на детско-юношеска
литература/1913-1997/

НЧ ”Войвода Генчо Къргов Собствени средства
– 1920 г.”

Декември
Собствени средства и
1.Запалване на
НЧ ”Войвода Генчо Къргов средства от Културния
новогодишната елха
– 1920 г.”
календар на община Гурково
2.Коледни четения на детски Община Гурково
за 2018 г.
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приказки
3.Изложба на детски
коледни картички
4.Коледуване
5.Новогодишно хоро
През цялата година:
1.Участия на самодейните
колективи в чествания,
празници и фестивали
2.Разработване и участия в
проекти
3.Набавяне на нова
литература за обогатяване
на библиотечния фонд
4.Тематични витрини,
открити уроци свързани с
бележити дати и годишнини
5.Набавяне на експонати за
музейната сбирка

1400 лв. – допълнителни
средства от община Гурково
НЧ ”Войвода Генчо Къргов за участия и изяви извън
– 1920 г.”
общината

Собствени средства

НЧ”ИЗГРЕВ – 1924 г” С. ПАНИЧЕРЕВО
ДЕЙНОСТИ И
МЕСЕЦ НА ПРОВЕЖДАНЕ
Януари

ОРГАНИЗАТОР

1. Провеждане на обичая Бабин НЧ ”Изгрев – 1924 г.”
ден.
2. Отпразнуване на Бабин ден.
3. 155г. от рождението на
Алеко Константиновбългарски писател;
изработване на изложба
4. 140 г. от рождението на Пейо
Яворов-български писател ;
изработване на изложба.

ФИНАНСИРАНЕ
Собствени средства
и спонсорство

Февруари
1. Отпразнуване на ТрифонЗарезан.
2. 19 февруари-145 г. от
обесването на Васил Левски,
изготвяне на изложба.
3. Провеждане на Тодоровден

НЧ ”Изгрев – 1924 г.”
Кметство Паничерево

Собствени средства и
средства от Културен
календар на община Гурково
за 2018 г.
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Март
1. Отпразнуване Деня на
самодееца.
2. Отбелязване на Баба Марта.
3. Честване на Националния
празник на България Трети
март-140 г. , изготвяне на
изложба.
4. Отпразнуване на
Международния ден на жената8-ми март.
5. Изготвяне на поздравителни
картички и рисунки за
Пролетта.
6.Провеждане на обичая
Лазаруване.

НЧ ”Изгрев – 1924 г.”
ОУ”Св.Св.
Кирил
и Собствени средства
Методий”
Кметство Паничерево

Април
1. Седмица на книгатаизготвяне на изложба.
2. Провеждане на маратон на
четенето.
3. Изнасяне на презентация на
здравна тема.
4. 95 г. от рождението Радой
Ралин,български поет ,
изготвяне на изложба.
5. 125 г. от рождението на
Елисавета Багряна, българска
поетеса, изготвяне на изложба.

НЧ ”Изгрев – 1924 г.”

Собствени средства и
средства от дейност
„Лазаруване”

НЧ ”Изгрев – 1924 г.”
ОУ”Св.Св.
Кирил
Методий”
Община Гурково

Собствени средства,
и Средства от Културен
календар 2018 г.

Май
1. Участие в общинските
майски дни на културата.
2. Честване на празника на
светите братя Кирил и
Методий, 24-май-програма
съвместно с ОУ,изготвяне на
изложба.
3. Прожектиране на детски
филмчета и български филми.
4. Четене на приказки с децата
от детската градина.
5. Участие в инициативата
поднасяне на маслодайна роза
в разгара на розобера на всички
пристигащи на летище София.
Юни
1. Отпразнуване Деня на

НЧ ”Изгрев – 1924 г.”

Собствени средства,
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детето-конкурс за рисунка .
2. Отбелязване на Втори юниподнасяне на венец пред
паметника на загиналите във
войните.
3. Работа с интернет-занятие с
гражданско образование.
4. Участие във фолклорен
фестивал.
5. 95 г. от смъртта на Христо
Смирненски, български поет,
изготвяне на изложба.

ОУ”Св.Св.
Методий”

Кирил

и Средства от Културен
календар 2018 г.

500 лв. – допълнителни
средства за участие и превоз
от Община Гурково

Юли
1.Четене на любими
приказки,беседи,стихове.
2.Работа с интернет-занятие с
гражданско образование.
3.Участие във фолклорен
фестивал.

Собствени средства
НЧ ”Изгрев – 1924 г.”
400 лв. – допълнителни
средства за участие и превоз
от Община Гурково

Август
1. Прожектиране на детски
НЧ ”Изгрев – 1924 г.”
филмчета.
2. Презентиране и обсъждане
на приказки .
3. 130 г. от рождението на Дора
Габе, бележита българска
поетеса, изготвяне на изложба.

Собствени средства

Септември
1. Участие в септемврийски
празници на община Гурково.
2. Изготвяне на табло за
Съединението на България.
3. Изготвяне на табло за Деня
на Независимостта.
4. 120 г. от рождението
Димитър Талев, български
писател, изготвяне на изложба.
5. 120 г. от рождението на
Христо Смирненски, български
поет, изготвяне на изложба.

НЧ ”Изгрев – 1924 г.”
Община Гурково

Собствени средства и
средства от Културния
календар на община Гурково
за 2018 г.

Октомври
1. Участие във фестивала „ С
песните на Билчин юнак през
вековете”- гр.Гурково.
2. 60 г. от смъртта на Ран

НЧ ”Войвода Генчо Собствени средства,
Къргов – 1920 г.”
средства от Културния
Община Гурково
календар на община Гурково
за 2018 г. и спонсорство
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Босилек, български писател,
изготвяне на изложба.
Ноември
1. Първи ноември - Ден на
народните будители,изготвяне
на изложба.
НЧ ”Изгрев – 1924 г.”
2. Празник на с.Паничерево.
Кметство Паничерево
3. Представяне историята на
с.Паничерево от Надежда
Павлова.
4. 105 г. от рождението на Асен
Босев, български поет,
изготвяне на изложба.
5.205г. от смъртта на Софроний
Врачански,български народен
Будител.

Собствени средства,
средства от Културния
календар на община Гурково
за 2018 г. и спонсорство

Декември
1. 205 г. от смъртта на
Софроний Врачански,
български народен будител,
изготвяне на изложба.
1. Коледно-новогодишни
празници.
2. Провеждане на обичая
Коледуване.

НЧ ”Изгрев – 1924 г.”

Собствени средства и
средства от дейност

НЧ”НЕДЕЛЧО ПОПОВ – 1939” С. КОНАРЕ :
ДЕЙНОСТИ И
МЕСЕЦ НА ПРОВЕЖДАНЕ
Януари
Празнуване на Бабин ден

ОРГАНИЗАТОР

ФИНАНСИРАНЕ

Собствени средства
НЧ ”Неделчо Попов – и спонсорство
1939 г.”

Февруари
1.Отпразнуване Трифон
Зарезан
2.Свети Валентин,
3. Васил Левски
4.Международен ден на
майчиния език

НЧ ”Неделчо Попов – Собствени средства
1939 г.”
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Март
1.Международен ден на
жената, певческа група.
2.Баба Марта
3.Изложба на ръчно
изработени мартеници
4.Провеждане на
обичая”Лазаруване”

НЧ ”Неделчо Попов – Собствени
средства
и
1939 г.”
средства
от
Културен
календар на община Гурково
за 2018 г. и от Лазаруване

Април
НЧ ”Неделчо Попов – Собствени средства
Международен ден на детската 1939 г.”
книга
Май
1.Междуселищен празник в
местността „Улищица”,
певческа група и дует.
2.Ден на Българската просвета,
култура и славянската
писменост

НЧ ”Неделчо Попов – Собствени средства,
1939 г.”
Средства
от
Културен
Кметство Конаре
календар 2018 г.

Юни
1.Международен ден на децата
2.Събор на селото „Свети Дух

НЧ ”Неделчо Попов – Собствени средства,
1939 г.”
Средства
от
Културен
Кметство Конаре
календар 2018 г.

Юли
1.Лятна работа с деца.
НЧ ”Неделчо Попов – Собствени средства
3.Участие
във
фолклорен 1939 г.”
300 лв. – допълнителни
фестивал.
средства от Община Гурково
за превоз и участие във
фестивал
Август
1Лятна работа с деца

НЧ ”Неделчо Попов – Собствени средства
1939 г.”

Септември
1.Празника Ден на
Съединението
2.Ден на Независимостта на
България

НЧ ”Неделчо Попов – Собствени средства
1939 г.”

Октомври
1.Отпразнуване международен НЧ ”Неделчо Попов – Собствени средства
14

ден на възрастните хора, 1939 г.”
програма от певческа група и
дует.
2.Ден на народните будители
Декември
Собствени
средства
1.Никулден
НЧ ”Неделчо Попов – средства от дейност
2.Изложби рисунки на децата, 1939 г.”
ръчно изработени мебели и др.
3.Коледуване и новогодишни
празници

и

Забележка: Програма за развитие на читалищната дейност е изготвена на база
внесени предложения на Председателите на народните читалища от Община Гурково
до Кмета на Общината за 2018 г. Тя е визирала най-общите положения, залегнали в
плановете на отделните читалища и е отворена за допълнения и актуализиране при
необходимост.
Неразделна част от програмата са предложенията на читалищата.
Настоящата програма е одобрена от общинските читалища на 21.11.2017 г. и внесена за
приемане в Общински съвет в изпълнение на чл.26а от ЗНЧ.
Приета на заседание на ОбС на 30.11.2017 г с Решение № 335 по Протокол № 28.
ИИ/МИ
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