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Читалищата са безспорно припознати от българското общество като 
устойчиви културни  институции, които имат специфична мисия за съхранение и  
развитие на традиционните ценности на нацията. В съвременните условия, 
запазвайки своята социална  легитимност и гъвкавост, простирайки се на 
територията на цялата страна,  читалищата са призвани да откликват на новите 
потребности на българското общество.  Както всяко читалище, така и НЧ 
„Пробуда 1914” е институция с мисия да бъде огнище и център на българската 
култура и духовност. През своето 100 годишно съществуване читалището 
продължава да дава своя принос за облика на Ивайловград за запазване на 
традициите, празниците и обичаите за идващите поколения. Тук е мястото, 
където съхраняваме историческото наследство на родния край и 
разпространяваме знанието за него, тук съхраняваме и развиваме художествено – 
любителското творчество, тук сме полезни в търсенето на информация в 
различни аспекти.Читалището е отворено за цялата местна общност, обединява и 
приютява всички, които желаят да се докоснат до новите достижения на 
културата.Радостен е фактът, че в тези трудни времена все още има ентусиасти, 
които не жалят сили и свободно време и работят всеотдайно за поддържане на 
читалищния огън.   

Дейността на читалището е в съответствие с чл.4 и чл.5 от Устава на 
читалището. Основните дейности са свързани с реализиране на културния 
календар на община Ивайловград, отразяване на основните събития и 
организиране на почти всички празнични мероприятия в града. Предлаганият 
сега годишен отчет за изпълнение на програмата е конструиран, съобразно 
планираните дейности по направления. Добавени са и нови, възникнали в 
процеса на работа, реализирани успешно.  
 
 
ОСНОВНИ ЦЕЛИ 

Целите на читалището и през 2016 г. бяха свързани с отстояване на 
позицията на водещо културно-масово средище, със задоволяване на 
потребностите на гражданите, с развитие и обогатяване на културния живот, 
социална и образователна дейност в местата, в които осъществява дейността си, 
със запазване на местните традиции и обичаи и подпомагане на самодейното 
художествено творчество,  с разширяване на знанията на местното население и с 
осигуряване на достъп до информация. Опазване, поддържане и обогатяване на 
материалната база, развитие на библиотечната дейност, обогатяване на  фонда и 
формите за работа с читатели и ползватели на компютърната техника. 
Допълнително финансиране, чрез участие в  различни проекти. 
 
 
ДЕЙНОСТИ 
 

Читалищните библиотеки - тази в централното читалище и в клоновете по 
места, винаги са били сред приоритетите на читалищното ръководство. 
Библиотечната дейност е формата, чрез която читалището реализира задачата си 
за разширяване и обогатяване на знанията и интереса към наука, изкуство и 
култура у местното население. Обработката и каталогизирането на книгите и 
останалите библиотечни материали е съобразена със съвременните изисквания и 
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развитието на библиотечното дело. С новите технически средства и  компютри по 
проект Фондация „Глобални библиотеки – България”, както и закупеното 
оборудване по Програма за развитие на селските райони, библиотеката влезе в 
семейството на   водещите библиотеки в страната. 
 
ЦЕНТРАЛНА БИБЛИОТЕКА - Бъдещето на библиотеката е да прилага нови 
технологии, да разнообразява фонда с литература, която да задоволява 
потребителския интерес и да насърчава четенето със специалното внимание към 
децата. В момента библиотеката разполага с 34 193 библиотечни единици; 
обслужва 371 читатели. Посещенията за годината са 6 530, а заетите библиотечни 
документи са 19 406. През 2016г. е обогатила фонда си със 16 тома литература на 
стойност 236,21лв. И макар, че интернет изземва много от функциите на 
библиотеките, класическият допир до хартиената книга си остава незаменима 
традиция и магия за много хора. 
 
ИНИЦИАТИВИ, ОРГАРНИЗИРАНИ ОТ БИБЛИОТЕКАТА 
  м. февруари: По  повод 230 години от рождението на по – малкия от 
братята Грим – Вилхелм, чиито произведения са не само сред най- популярните, 
но и сред най–емоционалните и вдъхновяващите, в Детския отдел на централната 
библиотека учениците от I клас на СУ „Христо Ботев“ ни гостуваха, за да 
поговорим за своите любими приказки и да прочетем и нарисуваме откъси от тях. 
Няма дете, което да не е чувало за Червената шапчица, за нейната мила баба и за 
страшния горски вълк. Тази приказка и още много прекрасни истории са записани 
от немските учени и писатели Якоб и Вилхелм Грим, а тяхното вълшебство все 
още владее света и вълнува поколения наред. Един цял приказен свят оживя пред 
очите ни, пробуден от магията на забравата, и шарен, весел и тъжен се намести в 
сърцата на малките ни читатели. Свят, в който децата се учат да разграничават 
добро от зло, да бъдат честни и смели, да бранят мечтите си и да вършат чудеса. А 
докато се четат всички тези вълнуващи приказки, над света ще тържествуват 
добротата, красотата и любовта. 

м. март: На 22 март отбелязваме Световния ден на водата. По този повод 
учениците от IV клас на СУ „Христо Ботев“ Ивайловград, с класен ръководител г- 
жа Елена Кьосева, посетиха „Детски отдел” на читалищната библиотека и се 
запознаха с презентацията „Водата - това е живот”, посветена на този ден. Научиха 
любопитни факти за влиянието на водата върху хората, за неизползваемата вода, 
както и за различните видове вода. За завършек на заниманията децата 
приложиха наученото като отговаряха на въпросите от викторината „Какво знаем 
за водата”. 
И детските книги празнуват. Празникът се отбелязва от 1967 г. в цял свят и 
съвпада с рождения ден на датския писател Ханс Кристиан Андерсен, който е 
създал едни от най-популярните приказки на всички времена. Денят на книгата 
обединява децата и запазилите детското в себе си възрастни по света. Любовта 
към четенето и грамотността са от изключителна важност за децата, когато става 
дума за по-нататъшната им реализация и развитие, както и за пълноценното им 
вписване в средата, в която живеят. Този свят от мисли, случки, вълшебство е 
разположен върху хартия, между две корици. Той оживява, когато някой разгърне 
страниците. Един увлекателен свят, който омагьосва и чака своите малки 
читатели. По този повод читалищната библиотека заедно с Клуб „Приятели на 
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книгата” гостува при своите малки любители на детските книжки в ОДЗ 
„Ивайловград”. И така оживяха приказките на Ханс К. Андерсен, Шарл Перо и 
много други, разгръщайки страниците им, за да обхване магията им всички. 
Децата, участници в клуба на книгата, с радост споделиха, че четенето на 
приказки на малките малчугани им е доставило огромно удоволствие. 

м. май: В приказния карнавал, който се проведе  в голямата зала на НЧ 
„Пробуда 1914” Ивайловград взеха участие близо 70 деца. Влизайки в ролите на 
Пепеляшка, Мики Маус, Пипи Дългото Чорапче, Червената шапчица, Хитър Петър 
и други герои от вълшебния свят на книгите те изживяха вълшебни мигове и 
съпреживяха съдбите на любимите си герои. В станалия вече традиционен за 
библиотеката карнавал с много желание и ентусиазъм се включиха децата от ОДЗ 
„Ивайловград”, СОУ „Христо Ботев”, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – с. Железино. 
Влизайки в ролята на приказни герои децата откриха и съхраниха любовта си към 
детската книжка, забавляваха се и се заредиха с много положителни емоции. 
Красиви, приказни и много щастливи, накрая всички танцуваха. 
Първата среща от поредицата дейности „Забавно лято“ в детски отдел на НЧ 
„Пробуда1914“ бе посветена на празника – Еньовден. Чрез презентацията 
„Билките около нас“ децата се запознаха с някои от тях и научиха как и за какво 
могат да ги използват. Чрез забавна игра разпознаваха билките, една от които 
беше еньовче, по цвят, форма и мирис. В края на срещата детския отдел на 
библиотеката бе изпъстрен от живите цветове на рисунките изработени от 
децата. Всички участници се почерпиха с чаша ароматен билков чай. В дискусия 
„Да разпознаваме билките, за да ги пазим“ децата разбраха, че билките не трябва 
безогледно да се берат и унищожават, защото може съвсем да изчезнат и стигнаха 
до заключението: „Те могат без нас, ние без тях - не”! 
Гостувахме на нашите приятели от „Дом за стари хора“, където заедно четем, 
играем и творим…… и всеки ден изучаваме книжния свят, пълен с приключение и 
вълшебства.  

30 юни: Един чудесен ден, част от дейностите “Забавно лято“, 
организирани от библиотечния отдел на НЧ „Пробуда 1914“ Ивайловград, 
изпълнен с много смях и весели игри. С голям ентусиазъм малките палавници се 
включиха в игрите. Те показаха уменията си за бързо мислене в играта „Хартиени 
стъпки“, представяха се в ролята на журналисти, демонстрираха бързина и точни 
попадения в импровизирания баскетболен мач. Часове изпълнени с много 
настроение и усмивки. 

На 7юли Детският отдел се превърна в „Телевизионно Шоу“, в което 
малчуганите четоха и отговаряха на гатанки, вземаха интервю, показваха реклами 
и какво ли още не. 
Последният петък от месец юли беше пъстър и многообразен. Времето, в което не 
само четохме, но и  си направихме сами корица на книжка. Децата дадоха воля и 
израз на своите дарби и фантазии, които реализираха в рисунки и апликации.  
Малчугани на поход "С книга в ръка" - потеглиха към Етнографски музей 
"Паскалева къща". Идеята беше чрез открито краезнание да се засили интересът 
на подрастващите към историята на родния град, с характерните за региона 
занаяти, по интересен и вълнуващ начин. Походът завърши с четене на любими 
детски книжки в двора на Паскалевата къща. 
Фоайето на читалището се превърна в импровизирана кухня. С кулинарното си 
творчество децата направиха прекрасни плодови салати. После продължиха с 
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решаване на забавни кръстословици, като показаха знанията си от прочетените 
книжки през лятната ваканция. 
В читалищната библиотека на гости при детските книжки бяха децата от група 
„Буратино“. С голям интерес малките палавници разгледаха библиотеката, 
слушаха приказки, пяха песнички, а малките им сръчни ръчички направиха 
красиви пана от есенни листа. На тръгване нашите приятели обещаха отново да 
посетят библиотеката. 
Начални стъпки по програмиране и използване на малкия електронен приятел на 
децата постави библиотеката при НЧ "Пробуда 1914" Ивайловград. 
Четвъртокласници и шестокласници от СУ " Христо Ботев" бяха първите ученици, 
които се запознаха с т.нар. финч роботи, които развиват творчеството и 
фантазията на подрастващите. Роботчетата и софтуера в детския отдел на 
читалищната библиотека донесе библиотекарят от Димитровградската 
библиотека „Пеньо Пенев“ Валентина Терзиева. Децата се забавляваха и 
управляваха малките роботчета. Те сменяха цветовете на носа на Финч, 
посредством компютърни команди, след което го караха да се движи в четирите 
посоки. Лесно и бързо децата усвоиха управлението на малкия робот, който бе 
дарен на 10 български библиотеки от Посолството на САЩ в България и 
Фондация „Глобални библиотеки – България“. Нашата библиотека е една от трите 
библиотеки в Хасковска област, която имаше възможността да се докосне до финч 
роботите. 

В навечерието на един от най-българските празници 1 ноември – Деня на 
народните будители, поетът Петър Василев представи новата си книга 
„Наследство’’ пред ивайловградската общественост. В „Наследство” са събрани 
повечето от знаковите творби на поета от с. Хухла. На литературната вечер 
присъстваха местни творци, приятели на автора, любители на изящното слово. 
И тази година се включихме в „Благотворителен коледен базар „С вяра в доброто“ 
съвместно с община Ивайловград. В рамките на два последователни дни всяко 
желаещо дете имаше възможност да си направи сурвачка, картичка. Дядо Коледа 
и Снежанка раздаваха подаръци имаше и много игри и забавления за децата. 
На 29 и 30 ноември в НДК се проведе Националният форум "Библиотеките днес". 
На форума присъстваха над 700 представители на библиотеки от страната. Бяха 
обсъдени новите възможности на библиотеките в информационното общество, 
както и ролята им в предоставянето на достъп до информация и електронни 
услуги, образование, култура и учене през целия живот. 
 
БИБЛИОТЕКАТА ПРИ КЛОН ЛЪДЖА – разполага с 3 289 библиотечни единици; 
обслужва 74 читатели при 691посещения; раздадени книги 1475. Като по значими 
мероприятия могат да се посочат: „Бабинден” – организирано и проведено тържество по 

случай празника. Библиотеката участва в подготовката на традиционния празник 

„Кукеровден”. По повод празника на жената - Осми март бе отправен поздрав към всички 

жени от кв. Лъджа с ръчно изработени картички от децата. Направени бяха изложби и 

украси по различни поводи и празници. 

Лятото премина с четене на приказки, рисуване, игри и състезания. Децата положиха 

усилия за кулинарния фестивал като изработваха кукли, шиеха мини носии. В таз- 

годишния кулинарен фестивал на традиционните храни, поминък и занаяти „Кулинарното  

наследство на Тракия” спечелиха първа награда за най- добро тестено изделие. 
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БИБЛИОТЕКАТА ПРИ КЛОН СВИРАЧИ – разполага с 8 663 библиотечни единици; 
обслужва 25 читатели при посещения 72; раздадени книги 170. Библиотеката 
провежда литературни четения с учениците от ОУ ,,Св. Св. Кирил и Методий”-
с.Свирачи и прави изложби и украси по различни поводи и празници.През лятото 
в  ателието на библиотеката децата изработиха картички по проект ,,От извора 
към познанието”, също така бяха направени сувенири от естествени материали, 
като царевична шума, житни класове, вълна и др. за кулинарния фестивал. За 
представянето на проекта бяха аранжирани кът за отдих ,кулинарни, етнографски 
и арт изложби.  
 
БИБЛИОТЕКАТА ПРИ КЛОН СЛАВЕЕВО – разполага с 1 367 библиотечни 
единици; обслужва 19 читатели при посещение 789; раздадени книги 1248. 
Проведените мероприятия са следните: „Краят на лятото“- децата изработваха 
сувенири, картички, рисуваха рисунки. Със сръчните ръчички си сътвориха 
красиви гривни  и колиета от мъниста, а през останалото време играеха на 
различни игри, някои позабравени вече. 
 
БИБЛИОТЕКАТА ПРИ КЛОН ЖЕЛЕЗИНО - разполага с 9 724 библиотечни 
единици; Проведени бяха различни инициативи, като отбелязване на празници, 
изработване на различни сувенири, украси, картички. Съвместно с пенсионерския 
клуб в селото отпразнуваха Коледните празници, а също така се включиха в 
благотворителния Коледен базар. 
 
БИБЛИОТЕКИТЕ ПРИ НОВОСЪЗДАДЕНИТЕ КЛОНОВЕ ПЛЕВУН И КОНДОВО – 
заработиха в началото на месец декември през тази година. Направени бяха 
украси и тържества с децата и пенсионерите от клубовете по различни поводи и 
празници. 
 
 
БИБЛИОТЕЧНО – ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР 
Централната читалищна библиотека предлага достъп до интернет 
пространството. Посетителите могат да се възползват от новото компютърно 
оборудване. В центъра се изработват мултимедийни презентации, набира се 
информация, издирват се образци за работа на арт работилниците, изготвят се 
справки, покани, изпраща се информация до различни обществени места. 
 
ХУДОЖЕСТВЕНА САМОДЕЙНОСТ - РАЗКРИВАНЕ И ПОДПОМАГАНЕ НА 

ЛЮБИТЕЛСКОТО ХУДОЖЕСТВЕНО ТВОРЧЕСТВО  

Важна и съществена част от дейността на читалищата е грижата за 
развитие на любителското художествено творчество. Това е дейност, зависеща до 
голяма степен от обществената подкрепа, организационните качества на 
служителите в читалищата и не на последно място финансовите възможности. 
Художествените колективи са едно богатство, което притежава нашият град. Те 
представят Ивайловград по събори и фестивали, като завоюват призови места, 
дипломи и награди. Те имат голям принос за работата на читалището и 
популяризирането на местния фолклор и обичаи. Навсякъде, където запеят или 
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заиграят нашите самодейци, публиката ги посреща възторжено и с овации, заради 
уникалните гласове, звучене и играта, която правят и добрата им подготовка.   
Любителското творчество е част от душевността на народа. Изворът на песните, 
танците и обичаите във фолклора не пресъхва. Активно е участието на 
самодейните групи в празници и фестивали, което е доказателство, че 
читалищата имат водещо място в опазването и развитието на културните ни 
ценности. 

Действащите художествени формации към читалищата са 18 на брой, от 
които 1 е изцяло нова, и които се включват активно в местните празници и 
общински прояви. 
 

Танцов ансамбъл „Мераклии“ – художествен ръководител Вели Велев 
Участници: (12) 

С умение и майсторство танцьорите претворяват специфичния стил на игра  

с изрядна танцувална техника. Пластични, одухотворени и красиви, те 

притежават и високо актьорско майсторство, с което завладяват зрителите.За 

отчетния период „Мераклии“ взеха участие в събор на НМТС „Илиева нива“ 2016г. 

Включиха се и в празника „Еньовден” във винарска изба Ямантиеви, Ивайловград.  

Група за художествено слово 
Художествен ръководител Златка Шереметова 
Участници: (6) 

За отчетния период групата участва в музикално-поетична вечер, 

посветена на Деня на Ивайловград - 14 февруари и в празничния концерт по 

случай 3 март -      ” Ний имаме с какво да се гордеем”, посветен на 140 години от 

Априлската епопея и на 138 години от Освобождението на България от турско 

робство. Включиха се и във  фестивала „Кулинарното наследство на Тракия” с  

подготовката на сценарий  и водещи през време на съпътстващата програма за 

деня. При откриване на фестивалната вечер със спектакъл „Посрещане на 

тракийския бог Дионис в антична вила Армира”. В навечерието на един от най-

българските празници 1 ноември – Ден на народните будители, поетът Петър 

Василев представи новата си книга „Наследство’’. Групата го посрещна с 

изпълнение на песента „Две праскови и две череши“, а след това участниците от 

художествено слово изпълниха и негови стихове.Последното участие е в коледно-

новогодишните празници със сценарий. 

 
Театрален състав  
Художествен ръководител Стефан Цирков 
Участници: (11) 

Обединени от любовта си към театъра, артистите работиха почти без 

прекъсване през отчетния период. Театралният състав представи "Госпожа 

Министершата " от Бранислав Нушич. Всички запомниха това представление, 

което спечели  бурните на аплодисменти на публиката на Ивайловград, която 

имаше възможност да гледа своите актьори два пъти. След тяхната премиера, 
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кметът на Свиленград  ги покани на тяхна сцена, на която представлението 

отново пожъна успехи. На  Международния тетрален фестивал в Тополовград 

актьорите от Ивайловград бяха високо оценени от жури и публика. Режисурата и 

решението на сценографията ги впечатли със своя минимализъм и нестандартна 

посока на действието. Актьорите постигнаха високи резултати в своята игра пред 

публика. Радостта от успехите не стихна, когато журито отсъди награда за най-

добра  женска роля на Елена Бойназлиева.  

Младежка театрална трупа „Актьорите“ 
Художествен ръководител Иванка Шекерова 
Участници: (11) 

През изминалия творчески сезон активна дейност разви и младежка 

театрална  трупа „Актьорите“, която се посещава с удоволствие от децата. Групата 

намира своето място не само на територията на града ни, но и на територията на 

общината и областта. Коледа в читалището оживя, с премиерата на младите 

актьори "Нашата Коледа”. С ентусиазъм, трепет и вълнение децата майсториха, 

част от костюмите, развиваха своите способности, по време на репетиции  те се 

стараеха да изпълняват с внимание дадените съвети. Дисциплината в работата и 

таланта, който притежават  им донесе любовта и одобрението на публиката. 

Аплодисментите за тях бяха нестихващи. Още помним радостта на това време. 

Любимо и незабравимо стана и за публиката на Свирачи, Лъджа.  

Представлението "СПОМЕН". Вдъхновени от тази тема трупата направи 

пърформънс на тема патриотизъм и силата на вярата, който се случи на голяма 

сцена на читалището. Там децата рецитираха стихове на Ботев, Вазов, Балабанов, 

Далчев. Изпълнението на вечните думи и послания, оставени за нас от големите 

българи, спечели на младите актьори сълзите от радостта на публиката, 

аплодисментите и благодарността им. С участията си те доказаха, че са 

талантливи и надарени деца, с които можем да се гордеем. 

 
Арт – работилничка „Детска планета“ с ръководител Христина Тонева 

През 2016 година взеха участие над 15 момичета и момчета на възраст 4 -15 

години.В работилничката се изработват украси за празниците, картички, гривни, 

декупаж и други сувенири. С изделията се подготвяха и  тематични изложби. През 

месец януари децата демонстрираха завидни умения по търпение, упоритост и 

амбициозност в първото за 2016 година Арт ателие. С пожелание да творят 365 

дни с много любов, внимание и радост! Поход до вила Армира с откриване на нови 

пътища, нови знания, много усмивки, издръжливост и щастливи моменти. По 

време на ваканцията Арт работилничката продължи своята работа с техника 

„папие маше“. Участие взеха с поставянето на Великденска украса в парка на 

Общински исторически музей. Активно участваха в събора на „Илиева нива“ с 

малки и големи. Не пропуснаха да се подготвят за училище, като си изработиха 

моливник от пластмасови бутилки, цип, горещ силикон, цветно тиксо. 
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Посещението при бабите и дядовците от Дом за стари хора се превърна в 

забавление, когато всички заедно украсиха картата на България със семена. 

Работилничката ни взе участие в Европейска седмица за намаляване на 

отпадъците с направата на снежни човеци от гуми. Същите послужиха за  Коледна 

украса на Общински исторически музей Ивайловград. В работилничката „Коледна 

магия“ малчуганите много се забавляваха и всичко, което изработиха беше 

направено с любов и посипано с вълшебен прашец за Благотворителния Коледен 

базар. 

 
Зумба клуб при НЧ „Пробуда 1914“ Ивайловград 
Художествен ръководител Павел Василев 
Участници: (40) 

През 2016 година в читалището започна работа нова детска формация – 

клуб „Зумба“ с ръководител Павел Василев, която само за 2 месеца успя да 

представи своята първа продукция през м. декември.  Плод на техния труд е 

Зумба вечерта, коятона18 декември танцьорите от Зумба клуб при НЧ „Пробуда 

1914” сътвориха. Сцената трептеше от стъпките на зумбата, а адреналинът в 

залата бе невероятно висок и донесе чудесни преживявания на всички.  

 

Танцов клуб „Карамфилчето“  
Художествен ръководител Светла Кюмюрева 
Участници: (36) 

През тази календарна година клубът разучиха различни хора, разработиха 

комбинации и композиции от всички фолклорни области на България, 

включително и местни хора, които представиха на събора в Разлог. От новия 

творчески сезон(10. 2016г. - 05. 2017г.) с децата започнаха да подготвят танци, 

първият от които „Еленино хоро“(изпълнен в постановката на МТТ „Актьорите“). 

За отчетения период клубът взема участие в празник на града; юбилей на П. 

Мутафчиев; пролетен фолклорен празник на СОУ „Христо Ботев“ – Ивайловград; 

хвърката Мандрица; юбилей на Дом за стари хора – Ивайловград; приказен 

карнавал; ден на детето; събор на НМТС „Илиева нива“ 2016г.; фестивал на 

традиционните хора „На армане с тъпане“ – Разлог. Включи се и в празника 

„Еньовден” във винарска изба Ямантиеви, Ивайловград. Също така взе участие в 

кулинарен празник в с. Голяма Доксипара – Гърция и във фолклорен празник в с. 

Питио - Гърция. Не пропущат и родови срещи и събори. Участие вземат в 5-ти 

пореден фестивал на традиционните храни, поминък и занаяти ,,Кулинарното 

наследство на Тракия”в гр.Ивайловград съвместно с група за стари градски песни 

„Незабрава“ и Клуб Тракия. Участие взеха при запалване на коледните светлини, 

не останаха безпричастни към Благотворителния коледен базар, активно 

участват и в Премиера на театралната постановка „Коледата невъзможна“ на МТТ 

„Актьорите“. 
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Камерна формация „Армира“ 
Диригент Елена Грудева 
Участници:(14) 

Репертоарът на формация „Армира“ е изключително разнообразен.Камерна 

формация„Армира”имаше две изяви през тази година. Първата е през месец май и 

втората ев края на календарната година. Поради здравословните причини на 

диригента на формацията, тя не взе участие в празничните концерти. 

И двете изяви на КФ „Армира”са свързани с двете сбирки на клуб „Viva la 

musica”. На тези изяви бяха представени 3 премиерни песни:„ По водата” из 

операта „ Оберон” от Карл Мария фон Вебер, „ Хора и улици” - музика Б. 

Карадимчев и „ Вечерний звон” –популярна руска песен, които се посрещнаха 

много радушно от публиката. 

Клуб „Viva la musica”, осъществи две сбирки. Първата, посветена на 65 

години от създаване на ансамбъл „Филип Кутев” и на жизнения и творчески път 

на композитора Филип Кутев. 

Втората сбирка бе посветена на делото на Карл Мария фон Вебер, по случай 

230 години от рождението му. Една прекрасна вечер с много емоции, която 

завърши с коледно настроение, създадено от камерна формация "Армира". 

 
 
Група за стари градски песни „Незабрава“ 
Художествен ръководител: Минка Димова 
Участници: (9) 

 
Съставът е основан през 1996г., с художествен ръководител Дорка Чичева. 

Във времето съставът е бил ръководен от Кръстю Кръстев, а сегашния 

ръководител е Минка Димова с корепетитор Теньо Димов. 

За отчетения период, групата участва в поетично – музикална вечер за 

празника на града. Гостуваха в пенсионерските клубове с изнесена програма. 

Нашите прекрасни момичета от група „Незабрава“ изнесоха невероятен концерт  в 

телевизия Скат за предаването „Ако зажалиш“ на Бони Милчева. Участие взеха и 

във фестивал на традиционните храни, поминък и занаяти ,,Кулинарното 

наследство на Тракия”. Двадесет години песните на „Незабрава“ неизменно 

присъстват в нашия живот. Те  ни карат да се усмихваме и по- често да се връщаме 

към спомена, към миналото. На 16 ноември 2016 година се състоя празничен 

юбилеен концерт на групата.  

Групата е носител на редица награди  и отличия от участия във фестивали. 

Благодарение на ентусиазма и всеотдайността на всички участници групата  е 

това, което е днес. 
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Група за източнородопски песни, клон Славеево 
Художествен ръководител Анушка Куршумова 
Участници: (12) 
 

През отчетния период групата взе участие в множество концерти, 
фестивали както на местно, така и на международно ниво. Групата взема участие 
в общински и читалищни мероприятия по културния календар. Тази година 
отново групата участва в тържествата по случай празника „Хадерлез“ по покана 
на кмета на Истанбулска община Авджилар. Завърнаха се с грамота и почетен 
плакет. От Минерални бани - конкурс за песни и танци „Фолклор от извора“ се 
завръщат с грамота. Не пропущат и кулинарния фестивал и вземат наградата на 
кмета на Община Ивайловград. 
 
 
Група за автентичен фолклор, клон Свирачи  
Художествен ръководител Тянка Пехливанова 
Участници: (18) 

Групата бе поканена на 60 годишния юбилей на вестник „Нов живот“ град 
Кърджали, която представи песни и ястия приготвени за гостите на празника.  
Взеха още участие в празника на Горнооряховския суджук, фолклорен фестивал 
„Насред мегдана“ в Арбанаси, откъдето се завръщат с грамота и парична награда; 
Еньовден във винарска изба; фестивал на хляба в с. Рабово с възстановка жънене 
на жито. Включват се във фестивала на южната ни съседка в с. Доксипара. Във 
фолклорния празник „Родопска есен“ групата получи грамота и плакет 
„Ивайловград – южната приказка на България“. Не остават  безпричастни към 
кулинарния фестивал с организирането и представянето на поминъка, храните и 
фолклора на  селото. За положения труд получиха награда плакет и грамота в 
категория „Артистично пано“. 
 

Лазарските и коледарските групи на двата клона към НЧ „Пробуда 1914“ 
допълват фолклорната пъстрота на читалищния живот. Като желани гости те 
внасят настроение в домовете на хората от община Ивайловград, поддържайки 
живи  народните традиции.   
 
Лазарска група, клон Свирачи с худ. ръководител Силвия Араджиева 
Участници: (10) 

Обичаят „Лазаруване“ се изпълнява на Лазаровден. Тогава лазарската група 
с песни и танци обикалят и наричат за здраве и плодородие из домовете в село 
Свирачи.  

 
Коледарска група, клон Свирачи с худ. ръководител Силвия Араджиева 
Участници: (15) 

В месец декември групата подготвя разучаване на коледни песни, с които 
коледува из селото за здраве и берекет, а тази година взеха участие в празничната 
програма на коледния базар. 
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Дамски хор за обработен и изворен фолклор, клон Лъджа  
Художествен ръководител:Костадин Ташков 
Участници: (16) 

 
За отчетния период, хорът взе участие в празничната програма за Деня на 

Ивайловград, концерт по случай трети март, Кукеровден, Еньовден във винарска 
изба „Винивел“. Последната изява беше на 25 декември, с която се проведе 
коледно – новогодишен концерт. 
 
 
Лазарска група, клон Лъджа с худ. ръководител Лиляна Шопова 
Участници: (13) 

През отчетния период групата работи, разучавайки песни и танци 
характерни за  Лазаровден. На този празник Лазарската група пресъздаде обичая 
„Лазаруване” за жителите от квартала и желаещите от гр. Ивайловград по заявки.  
 
 
Коледарска група, клон Лъджа с худ. ръководител Иван Димитров 
Участници: (15) 

През месец декември групата подготвя разучаването на коледни песни за 
коледно наричане за здраве и берекет в кв. Лъджа и гр. Ивайловград. 
 
 
Кукерска група, клон Лъджа 
Художествен ръководител Иван Димитров 
Участници: (24) 
 

Където и да участва кукерският състав при читалище „Пробуда 1914” 
Ивайловград, клон Лъджа с достойнство защитава името и традициите  на  нашия 
град. На 25-я Международен фестивал на маскарадните игри „Сурва” – Перник 
2016 година, съставът бе отличен с бронзов медал за поддържане и предаване на 
местната традиция. Групата взе участие в празничния концерт в първото 
читалище, Южна България- ОНЧ "Заря", Хасково по повод 160 години читалищно 
дело в България  и беше удостоена с медал и грамота. 

Основен участник е и в традиционния празник Кукеровден, който се 
провежда на Сирни заговезни в квартал Лъджа. Денят, в който всички от Лъджа, 
малки и големи обличат тежките костюми и звънци от ранна сутрин започват 
обиколката за благословия по домовете. След обхождане на всички домове 
кукерската група излиза насред площада за награждаване и избиране на новия 
бей. Празникът продължава до късния следобед с много музика, песни танци и 
кръшни хора. 
 
Юбилеи на художествените форми на читалището през годината: група за стари 
градски песни „Незабрава” – ръководител Минка Димова. 
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ДРУГИ ФОРМИ НА РАБОТА И ИНИЦИАТИВИ 
 
Работа на Експозиционен център на родовата памет в клон Лъджа 

Експозиционният център е част от работата на читалището в клон Лъджа, а 
при провеждане на празници и културни събития той е неизменна част от 
програмата. През изминалата година центърът продължава да посреща гости и 
туристи на Общината. 
 
 
Международен фестивал на традиционните храни, поминък и занаяти 
„Кулинарното наследство на Тракия” Ивайловград 

Международния фестивал на традиционните храни, поминък и занаяти 
„Нематериалното културно наследство на Тракия“, Ивайловград 2016 за пети 
пореден път даде среща на автентичната традиция и съвремие, на незабравимите 
вкусове и аромати на старите гозби и кулинарно вдъхновение, на таланта и 
разнообразието, остави незабравими спомени за съпреживян празник.  
Ивайловград посрещна своите гости с богата програма на антична вила Армира. 
Най- малките се забавляваха в търсене на антични съкровища в организирано 
ателие и получиха сертификат „Археолог за един ден“. Ценителите на изкуствата 
се докоснаха до произведенията на местни и гостуващи художници и приложници 
и се насладиха на сладките тонове на саксофона и цветните акценти на поп и рок 
пианото в концерта на френските музиканти Никола Паж и Гари Сюми. 
Настроение създаде светлинното шоу на Акира Хасегава, което възкреси руините 
на римската вила в абстрактни цветни картини. 
В деня на изложението на ястия, продукти и занаяти Ивайловград оживя като 
една пъстра палитра от великолепно изваяни кулинарни вкусотии както от 
местните, така и от домакините от съседните ни общини в Гърция и Турция. Тази 
вкусова палитра бе обогатена от характерния пикардски фламиш приготвен от 
Филип, гостуващия ни готвач от Лонго. Истинска атракция на фестивала бяха 
демонстрациите на шеф Георги Ангелов – финалист в Топ 5 на най- популярното 
кулинарно реалити състезание „Мастършеф“ 2016 година, който приготви 
двустепенно дизайнерско меню с характерни за района на Ивайловград продукти. 
В кулинарната надпревара бяха наградени най- ентусиазираните и вдъхновени 
участници в следните категории: 
• за най- атрактивна демонстрация - село Горноселци;  
• за биопродукт - село Хухла;  
• за най- добро тестено изделие - кв. Лъджа, Ивайловград; 
• за аранжиране на пано от продукти - село Свирачи; 
• за цялостно представяне - Ивайловград. 
Наградата на кмета на Община Ивайловград, Диана Овчарова, грабна село 
Славеево. 
Тази година наградите бяха осигурени от Диана Овчарова - Кмет на община 
Ивайловград (парична награда),Виваком (таблети) и Платформа „Агора“(парична 
награда). 
Гостите на фестивала изработваха свои уникални бижута или сувенири от 
естествени материали в демонстрационните работилници, докоснаха се до 
тайните на грънчарския занаят, сядайки на колелото. 



Годишен доклад за изпълнение на програмата за работа на 
читалището 

 

14 
 

Талантливата игра и колоритните костюми на танцьорите от „Тракия 2“, 
Димитровград и Голяма Доксипара, Гърция показаха национална и местна 
идентичност, а музикалните ритми запалиха сърцата на всички гости, които 
извиха хора под звездите на Ивайловград. 

Фестивалът „Нематериалното културно наследство на Тракия“ Ивайловград 2016 
година показа живите традиции, които ще бъдат запазени и продължени от 
наследниците ни, получили своя първи урок по родолюбие като участници в 
ателиетата и шатрите на фестивала или като доброволци – аниматори, създаващи 
настроение за гостите му. 

 
ЗАПАЛВАНЕ  СВЕТЛИНИТЕ НА ЕЛХАТА  

С програма по случай запалване светлините на елхата бе дадено началото 
на коледните празници в Ивайловград. Всички граждани успяха да се докоснат до 
коледния дух и настроение, които беше завладели площада. С много трепет и 
вълнение, малки и пораснали деца пускаха своите писма до Дядо Коледа. 
Изненадата бе голяма, когато Белобрадият старец, пристигна с помощниците си, 
не с шейна, а с мотори. Участие в празничната програма, на откритата сцена на пл. 
„Тракия“, взеха - деца от ДГ „Ивайловград, клуб Зумба Ивайловград, ТК 
„Карамфилчето’’, ученици от ОУ „Св. Св. Кирил и Методий’’ село Свирачи. 
 
БЛАГОТВОРИТЕЛЕН КОЛЕДЕН БАЗАР 

Коледа изпълва сърцата ни с обич и топлина към ближния. Базарът бе 
изпълнен с изненади за най- малките, създаде празнично настроение, отвори 
сърцата ни към щедрост и съпричастие. Щандовете предлагаха разнообразие от 
празнични декорации и играчки, различни вкусотии. 
 
ПРЕСТИЖНА НАГРАДА ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ЧИТАЛИЩЕТО  

Не ни се случва често да присъстваме на 160 годишен юбилей – възраст, 
която заслужава единствено уважение. Но когато става дума за читалища, то 
уважението прераства в преклонение. Сто и шейсет години тази светиня пази и 
закриля българския дух, национална идентичност и традиции. По този повод на 
14 юни в първото читалище в Южна България- ОНЧ "Заря", Хасково се проведе 
празничен концерт, в който взе участие Кукерската група при НЧ „Пробуда 1914”, 
клон Лъджа и беше удостоена с медал и грамота. 
Концертът е част от националните чествания на юбилея, които се провеждат под 
патронажа на Президента на Републиката Росен Плевнелиев. По време на 
церемонията с плакет „Св. св. Кирил и Методий“ и юбилеен медал беше отличен 
кметът на община Ивайловград и председател на НЧ „Пробуда 1914” Диана 
Овчарова. 
 
Нашите проекти: 
Водещи:НЧ „Пробуда 1914“ Ивайловград, клон Свирачи 
Наименование на проектно предложение:проект „ От извора към познанието – 
културно образователно портфолио на малоазийските българи от село Свирачи“, 
финансиран от Национален фонд „Култура“ със Заповед № 40/ 10.11.2015 г. на 
стойност 3000 лв., по Програма „Автентичен фолклор“. 
Проектът представя основните култура, поминък и занаяти на село Свирачи и с 
реализирането му се цели те да бъдат съхранени във времето. 
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По проекта бе създаден филм и презентация за културното наследство на 
малоазийскитебългари. 
Проектът се реализира от НЧ „Пробуда 1914’’ Ивайловград, клон Свирачи с 
финансовата подкрепа на Национален Фонд „Култура’’. 
 
Водещи:НЧ „Пробуда 1914“ Ивайловград 
Наименование на проектно предложение:„Образователна интеграция на ученици в 
община Ивайловград”. 

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, приоритетни 

оси Образователна среда за активно социално приобщаване, наименование на 
процедура „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства 
и/или търсещи или получили международна закрила”. 

Договор –BG05M2OP001-3.002-0324-C01 

Срок на изпълнение: 24месеца 

Бюджет: 462 880.70лв 

Цели на проекта: 

Проектът ще обхване 215 ученици от четирите училища в Ивайловград, с. Свирачи, с. 

Железино, с. Белополци. Проектът е насочен към подпомагане на учениците, учителите 

и техните родители да постигнат успешна, професионална, социална и творческа 

реализация, да започне интеграцията им в образователната система и да се задоволят 

идентифицираните потребностите на децата и учениците от региона. Заложените 

дейности в проекта са насочени изцяло към повишаване на нивото на владеене на 

български език, въвеждане на интерактивни методи за обучение, подпомагане на 

ученици, застрашени от отпадане, както и извънкласни дейности, посредством които да 

се предизвика интерес у децата за редовно посещение на кръжоци и клубове. 

Допълнително се залага на включване на родители в образователния процес и 

провеждане на общи мероприятия с тях, както и с даването на гласност на проблема 

като възможен начин за преодоляването му. По този проект се предвижда също така да 

бъде възобновена материално – техническата база на училищата, като обновяване на 

кабинетите по химия, биология, музика; закупуване на учебна специализирана 

литература и дидактически материали; учебни пособия и помагала; спортни пособия; 

компютърно оборудване и обзавеждане; носии, костюми, летен лагер и екскурзии за 

ученици, комбиниран с работа с педагози и занимателни игри; участия в конкурси и 

фестивали; развиване на клубове кръжоци, „Библиотека кръжок за развиване на речта”, 

„Театрално майсторство”, „Модерни танци”, „Фолклорни танци и песни”; конференции 

и изработване на информационни материали. 

 
Партньори на проекти на Община Ивайловград: 
Наименование на проектно предложение: “Заедно сме по-добри”. 

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, 
приоритетни оси образователна среда и активно социално приобщаване, 
наименование на процедура „Подкрепа за предучилищното възпитание и 
подготовка на деца в неравностойно положение” 

Договор –BG05M2OP001-3.001-0017-C01   
Срок на изпълнение: 36 месеца 
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Бюджет: 499 831.81лв 
 
Цели на проекта: 
Основната цел на Проекта е създаване на по-добри условия за образователната 
интеграция на децата от етническите малцинства в предучилищна възраст (3-6 
години) от Община Ивайловград. Проектът предвижда конкретни мерки, 
насочени към осъществяване на общинската политика чрез партниране с 
различни организации и институции - ОДЗ гр. Ивайловград, ЦДГ с. Железино и НЧ 
"Пробуда 1914",.В Проекта ще бъдат включени 150 деца и техните родители. Те 
ще участват в основните дейности- допълнително обучение по български език, 
клубове по интереси"Заедно учим и творим"; Съвместно участие в различни 
мероприятия "Заедно играем и пътуваме" екскурзии, "сини" и "зелени" училища, 
спортни празници. Акцент в Проекта е целенасочената работа с родителите на 
децата. Проектът предвижда обновяване на материалната база в детските 
градини- доставка на интерактивни дъски, компютри, дидактични и спортни 
игри, материали и консумативи. За организацията и управлението на проекта ще 
бъде формиран екип от 6 души - ръководител, счетоводител, технически 
сътрудник и по един координатор от ЦДГ, ОДЗ и НЧ "Пробуда 1914". За 
изпълнение на дейностите ще бъдат ангажирани основно учителите в 
общинските детски градини, специалисти от Читалището и външни експерти. 
 
Проект: „Активни общности: изграждане на капацитет за промяна“, с 
финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България“. 12 общини участват в 
модела на развитие, базирано на местни лидери, активно гражданство и 
мобилизиране на местен ресурс. Отчитайки важността на местното лидерство, 
Платформа АГОРА разработи обучителната програма „Лидерство в общността”. 
Целта на програмата е да развие умения и подпомогне изграждането на местни 
лидери и активни участници в процесите на развитие. 
 
Екип на НЧ „Пробуда 1914“: 
Постоянният оперативен екип на читалището през годината наброяваше 9души с 
позиции: Секретар, Счетоводител, Библиотекар, Работник библиотека – 5, 
Сценичен работник. 
 
БЮДЖЕТ: 
През изминалата година читалището работи по утвърдени субсидии, отпуснати 
от държавния и общински бюджет и финансови постъпления от наеми, такси, 
членски внос, дарителства, билети. 
Държавната субсидия за 2016 г. е на стойност 63720 лв. за 9 щатни бройки при 
държавен стандарт 7080 лв. и общинска субсидия в размер на 50 000 лв. 
Съгласно ЗНЧ читалището представя ежегодно пред кмета на общината и 
общинския съвет доклад за осъществените читалищни дейности в изпълнение 
годишната програма за дейността си и за изразходваните от приетата програма 
средства през предходната година. 
В тази връзка общият размер на изразходваните от допълваща субсидия, 
постъпили от община Ивайловград и обезпечили Програмата за дейността 
на читалището за 2016 г. е 50 000лева, разпределени както следва: 
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♦ за хонорари на художествените ръководители на формации, работещи 
към читалището с внесен данък върху тях и период на плащане: 01.10.2015/ 
31.05.2016 г.:  

♦за организиране и провеждане на културни прояви от празничния 
календар  на общината – за транспортни разходи на художествените форми взели 
участие във фестивали. 
Гореизложеният обобщен доклад е изготвен от секретаря на читалищeто въз 
основа на получените отчети за 2016г. от централното читалище и клоновете 
Лъджа, Свирачи, Славеево. 
 
Годишният отчет за изпълнение на Програмата за дейността беше приет от ЧН на 
Заседание № 6 с Решение № 2 от дата 30.03.2017 г. 
 
 
 
 
 

ПРИЕТ С РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ № 30/04.05.2017 Г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ   НА   ОБЩИНСКИЯ   СЪВЕТ:  

                                                                                      /ДАРИНА КИСЬОВА – ЗАФИРОВА/ 

 
 

 


