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Изх. № 009 / 23.03.2017 год. 

                                                                                                                                          ДО  

                                                                                                                                          ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

                        гр. БОБОШЕВО 

 

ОТНОСНО: Изпълнение Решение № 202 от Протокол № 20/10.01.2017 г. на Общински съвет, 

информация от  НЧ „Просвета-1920”  с. Слатино за дейността и финансовото 

му състояние през 2016 г. 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЕЙНОСТТА НА  

НЧ „ ПРОСВЕТА-1920” 

село СЛАТИНО за 2016 година 

 

 

                                          УВАЖАЕМИ  ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

              Десетилетия читалищата са издържали повратностите на времето, създавани са в условия на 

мизерия, робство и са функционирали независимо при какви обществени политически строеве, 

показва, че те са авторитетни и стабилни институции и са необходими на обществото. 

             Читалището е място, в което влизат от най-малките до най-възрастните. Именно тук в 

читалището, широк кръг хора свободно общуват с различни изкуства и се занимават с творчество.В 

това число и нашето читалище работи за организиране на различни мероприятия. 

                 С този доклад , Народно читалище „Просвета 1920” с. Слатино отчита изпълнението на 

дейностите по Годишната програма за развитие на читалищната дейност през 2016 година. 

 

ОСНОВНИ ЦЕЛИ: 

 1. Обогатяване на културния живот; 

 2. Развитие на библиотечната дейност; 

 3. Съхраняване на народните обичаи и традиции; 

 4. Развитие и подпомагане на любителското художествено творчество; 

 5. Работа по проекти; 

 6. Партниране с местното самоуправление за развитието на културните процеси 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРИОРИТЕТНИ ЗАДАЧИ: 
1. Уреждане и поддържане на общодостъпна библиотека; 

2 .Работа с танцови формации, концерти, фестивали и младежки дейности; 

3. Кандидатстване, разработване и реализиране на проекти; 

 

ДЕЙНОСТИ 

1. Библиотечна и информационна дейност 

НЧ „Просвета 1920 „ разполага с работеща библиотека, като библиотечния  

фонд наброява общо 7011 библиотечни единици за 2016год.. Има 106 бр. читателя , като до 18 

годишна възраст наброяват -22 , а останалите читатели са от по-възрастното население. 

Посещенията в библиотеката за 2016 г. са 1786 . 

 За популяризиране на дейността и фонда си читалищната библиотека, тя организира: 

 --Инициативи, свързани с книгата, културни мероприятия,; 

-- Работа  с най-малките деца с цел зараждане на интерес към книгата. 

В последните три години читалището подарява юношеска литература и енциклопедии за коледният 

празник, с цел да поощрим децата и да ги въведем в чудния свят на книгите. 

През 2016 г. ново постъпилата литература е: 

- От дарения от частни лица – 98 тома.;.  

-Закупени от членски внос – 42 тома детско юношеска литература . 

Качеството на библиотечно обслужване зависи от обогатяването на библиотечните фондове, а те от 

своя страна са в пряка връзка с наличните финансови средства. 

 

МЕРОПРИЯТИЯ НА ЧИТАЛИЩЕТО: 

Като по-значими през годината могат да бъдат посочени: 

-Образователни витрина за всички национални празници и герои. 

-Организирани и проведени екскурзии до исторически места. 

-Посещение на театрални постановки в град Благоевград. 

-Посрещане на баба Марта. 

-Дни на отворените врати-посветени на книгата 

-Изложба на детски рисунки и апликации „Светът през очите на детето”; 

-Празник на детето на 1 юни, с рисунки на асфалт и други игри. 

-Отбелязване на Международния ден на възрастния човек. 

-Отбелязване денят на Народните будители. 

-Ден на християнското семейство 

  - Работилничка „Коледни вълшебства” за изработване на сурвачки, коледни украшения,картички и 

новогодишни подаръци под елхата. 

-Коледно тържество за децата  и запалване на коледните светлини. 

Съвместно с пенсионерския клуб през 2016 г. са организирани и проведени екскурзии до : 

Гигенския манастир и крепостта „ Кракра „ , 

 град Струмица-„Карнавал на маските”,  

град Драма Гърция , 

 град Охрид с посещение на Охридското езеро и манастира „ Свети Наум „, 

 град Скопие-посещение на каньона „ Матка „, 

 град Едеса Гърция –„ Великолепните водопади” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Проведени са чествания на празника на самодееца и посрещане на баба Марта с децата от 

селото.Тържествено бяха отбелязани  празниците – Бабин ден и Осми март, като винаги Бабин ден 

започва с ритуала. 

 С много игри и забавления бе отбелязан и 1 юни- Деня на детето. 

Читалището взе дейно участие в организиране на земляческата среща, която се проведе на 

29.06.2016 г. Съвместно с пенсионерския клуб бе отбелязан и 1 октомври – Деня на възрастните 

хора. 

А деня на Народните будители- 1 ноември ще бъде запомнен от младите ни читатели със срещата, 

която бе с пенсионирани преподаватели. Те ги запознаха с имената и делото на българските 

будители, работили за съхраняване на българщината. 

На 21 ноември бе организиран и честван празника – „ Ден на християнското семейство”. На този 

ден 10 семейства , празнуващи своята  „златна сватба „ бяха изненадани с подаръци.  

Декември месец Дядо Коледа дойде с пълен чувал подаръци и заедно с децата запалиха светлините 

на Коледната елха.Имаше много песни  и коледни стихотворения, с които децата благодариха на 

дядо Коледа за подаръците. 

 

 

2. Художествено-творчески процес в читалището - в читалището развиват своя талант и умения 

деца и възрастни  - самодейци. 

        Танцов състав -  За отчетния период ТС с худ. ръководител Гергана Грозданова взе участие в:  

Празника на сдружение „ Бобошевско възраждане „ град София. 

Трети международен фестивал град Бобошево 

Международен форум град Охрид –Р.Македония 

Гостуване в град Кресна. 

Фестивала в град Сандански „ Сандански пее, заиграва Пирина разлюлява. 

         Фолклорни танци --От месец септември в читалището  се сформира група от самодейци – 7 

момичета и 13 жени, които изучават фолклорните танци от различни краища на България. 

 

 

3. РАЗХОДВАНИ СРЕДСТВА ОТ БЮДЖЕТА ЗА 2016 г. 

През изминалата година читалището работи по утвърдени субсидии, отпуснати от държавния  

бюджет и финансови постъпления от членски внос и дарения. 

/ Справка приложен финансов отчет на НЧ „Просвета 1920  „за 2016 година./ 

 

ИЗВОДИ: 

Не бива да подминаваме истината, че през последните години, читалищната дейност донякъде се 

измества от различните медии, интернет, но то ще продължи да съществува защото хората имат 

нужда от него. Една многовековна нация като нашата, българската, е способна да оцелее през 

годините, само ако съумее да съхрани духа , ценностите и идеалите си. 

  

 

        

 

 

 


