Годишен отчет за изпълнение на Програмата за дейността на читалището за 2012 г.
Докладът за дейността на Народно читалище „Пробуда 1914” Ивайловград и неговите клонове отчита
изпълнението на дейностите по Годишната програма за развитие на читалищната дейност, разработена в
изпълнение на чл. 26а, ал.2 от Закона за народните читалища, културния календар, реализираните проекти и
внесените отчети за дейността им през 2012 година.
1. ОСНОВНИ ЦЕЛИ:
1.1 Отстояване на позицията на водещо културно средище;
1.2. Обогатяване на културния живот;
1.3. Развитие на библиотечната дейност;
1.4 Превръщане на читалището в информационен център;
1.5 Съхраняване на народните обичаи и традиции;
1.6 Развитие и подпомагане на любителското художествено творчество;
1.7 Работа по проекти;
1.8. Партниране с местното самоуправление за развитието на културните процеси.
2. ПРИОРИТЕТНИ ЗАДАЧИ:
2.1. Уреждане и поддържане на общодостъпни библиотеки;
2.2.Работа в школи, курсове, формации, концерти, фестивали и младежки дейности;
2.3.Предоставяне на компютърни и интернет услуги по Програма „Глобални библиотеки”;
2.4. Прилагане на различни модели за подпомагане на местното развитие чрез културен туризъм,
демонстрация на местни занаяти.
2.5. Кандидатстване, разработване и реализиране на проекти;
2.6. Подготовка за предстоящия юбилей.
3. ДЕЙНОСТИ
3.1. Библиотечна и информационна дейност
С библиотеки разполагат всички читалища, работещи към НЧ „Пробуда 1914”, като библиотечния им
фонд наброява общо 56 894 библиотечни единици за 2012год. има 455 читателя и 4099 посещения в
библиотеките, като централната библиотека е в Ивайловград е с 33 966 тома библиотечен фонд, 317 читателя и 2
842 посещения за годината. За популяризиране на дейността и фонда си читалищните библиотеки организират:
 Открити уроци, инициативи, свързани с книгата, културни мероприятия, изложби;
 Запознаване на учениците с изискванията, условията и начина за ползване на необходимата литература в
библиотеките;
 Работа и с най-малките деца с цел зараждане на интерес към книгата.
През 2012 г. новопостъпилата литература е:
- От дарения от институции и частни лица – 134 тома на стойност 1 115,94 лв.;
- Закупена със средства от такси и благотворителен базар от проведения Фестивал
„Кулинарното наследство на Тракия” – 75 тома на стойност 763,15 лв. или общо 209 тома на
стойност 1879,09 лв.
Качеството на библиотечно-информационното обслужване зависи от обогатяването, организацията и
управлението на библиотечните фондове, а от своя страна качеството на фонда е в пряка връзка с читателските
търсения, потребности, интереси и наличните финансови средства.
БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – продължава работата по проект „Глоб@лни библиотеки –
България”. Центърът предлага информация намерена извън книгите (Интернет, библиографски,
пълнотекстови и информационни бази данни). В него се изработват покани и програми за културни събития,
подготвят се мултимедийни презентации, провеждат се индивидуални обучения и консултации, изготвят се
справки, отчети, изпраща се информация до различни обществени организации. Регистрираните посещения за
2012 година са: 548.
 МЕРОПРИЯТИЯ НА БИБЛИОТЕКАТА:
Като по-значими през годината могат да бъдат посочени:
месец февруари – „Работилничка за мартенички” в Детски отдел на библиотеката;
14.02. - участие със самостоятелен щанд „Рекламно лице на Ивайловград;
23.02. Практикум от ОДЗ „Ивайловград” в Детски отдел с учител Д. Господинова;
Изработени поздравителни адреси, първомартенски сувенири за всички самодейци;
Организирана изложба „Мартеницата – българският амулет за здраве”;
21.03. В Седмицата на Франкофонията се организираха и проведоха следните събития:
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 „Часът на приказката” с участието на 5 и 6 клас от СОУ „Хр. Ботев”;
 Прожекция на филма „La Vie en Rose” на ученици, изучаващи френски език;
23-27.04. Седмица на детската книга и изкуства за деца:
 Дни на отворените врати – безплатна регистрация за децата;
 Изложба на детски рисунки и апликации „Светът през очите на детето”;
 Награждаване на най–активни читатели през годината;
 Един учебен час в библиотеката „В приказния свят на Шарл Перо” с участието на деца от
1 „а” клас от СОУ „Христо Ботев” Ивайловград с кл. ръководител г-ца Маргарита Чичева;
 Пътуваща библиотека „В царството на приказките” – прожекции на детски филми в
ОУ „Св. Св.Кирил и Методий” с. Белополци, ОУ „Св. Св.Кирил и Методий” с. Железино, ОУ
„Св. Св. Кирил и Методий” с. Свирачи, децата от детска градина в Лъджа, ОДЗ
„Ивайловград” и Дневен център за деца с увреждания
 Парад на приказките с участието на деца от ОДЗ и СОУ „Хр. Ботев”
07-11.05. Седмица по повод професионалния празник на библиотечните специалисти;
 „Библиотекар за един ден” – деца работиха заедно с библиотекарите.
 Библиотеката гостува в ОДЗ „Ивайловград” – деца четоха приказки на деца
01.06. Среща-разговор с Димитър Шалапатов и представяне на книгата „Българските
християнски селища в Западна/ Беломорска / Тракия – съвместна инициатива с община
Ивайловград.
м. август – подготовка за предстоящия Фестивал „Кулинарното наследство на Тракия”;
01.-02.09. – участие във Фестивал „Кулинарното наследство на Тракия”
08.10. - Библиотечна изложба „100 години от Балканската война”;
30.10. – Вечер, посветена на Деня на народните будители – с участието на местния поет
П. Василев и представяне на книгата „Българска орис” и Димо Чанков – тракийски краевед
и общественик;
Работилничка „Коледни вълшебства” за изработване на сурвачки, коледни украшения,
картички и новогодишни късмети. - Изработените експонати взеха участие в Коледна
благотворителна изложба-базар под наслов "Ивайловград за Ивайло".
И през изминалата година продължиха обученията на библиотекарите и секретаря в обучителния център в РБ
„Христо Смирненски” гр. Хасково – проведени са общо 6 обучения по различните модули. Преминалите
обучения са свързани с необходимостта да се работи в посока на съвременни и разнообразни начини за
представяне на новите постъпления, по-широко разкриване на библиотечните фондове, прилагането на добри
практики при обслужването на читателите. За читателите на централната библиотека е организиран целодневен
достъп без прекъсване (от 8:00ч. до 18:30 ч.)
3.2. Художествено-творчески процес в читалището - в читалището развиват своя талант и умения над 300
деца и възрастни в 17 художествени форми. Всички самодейни състави са основни участници в
провеждането на културни прояви и събития от празничния календар на читалището, както и този на
община Ивайловград.
 Танцов ансамбъл - ТА през годините е получил своето заслужено признание. Танцьорите са желани
участници в изявите, организирани от читалището и община Ивайловград. За отчетния период ТА „Мераклии” с
худ. ръководител В. Димов взе участие в празничните концерти: посветени на дните на Ивайловград и изнесени
за населението на кв. Лъджа и селата Свирачи, Славеево, Бяла поляна и Националния празник 3 март. От
началото на новия творчески сезон 2012/2013 се осъществи сливане между участници от ТА „Мераклии” и ДТА
„Лютица” и се създаде Обединен танцов ансамбъл. В ансамбъла участие вземат над 40 деца, а репетициите се
водят от професионалните хореографи – Ат. Николов и Ст. Николов. За периода ТА взе участие в коледноновогодишния концерт.
 Балетна школа - ръководител Теодора Василева От м. октомври 2012 г. се създаде балетна школа към
читалището, която предлага обучение по класически и модерен балет за 50 деца. В обучението ръководителя на
школата се опира на методиката за възпитаване към изискан вкус, грация и музикална култура. Грациозните
изпълнения на децата от школата по класически балет зарадва зрителите на коледно-новогодишния концерт.
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 Детска група за фолклорни танци с художествен ръководител Мариана Проданова – в нея се обучават
и подготвят над 30 малки танцьори на възраст 5-11 години. Децата имаха възможност да покажат на сцена
своите умения в празничните концерти за 3 март, 24 май, коледно-новогодишния концерт и в Национален събор
на тракийското дете „Илиева нива”.
 Самодеен театрален състав - художествен ръководител Стефан Тонев Театърът има свое трайно
присъствие в културния живот на Ивайловград и в своята дълголетна история е вървяло ръка за ръка с
развитието на читалището. От края на 2011 година община Ивайловград беше инициатор на благотворителни
вечери и културни събития за набиране на средства за нашия съгражданин Георги Жеков. В кампанията се
включи и самодейната театрална група към читалището, която изнесе четири благотворителни представления на
пиесата „Църква за вълци.
 Камерна формация “Армира” с диригент Елена Грудева - През изминалата година Камерна формация
„Армира” отпразнува своя 10 годишен юбилей със самостоятелен концерт. Произведенията на ивайловградските
творци – Димитър Стамболов, Ивайло Балабанов, Никола Попов, Димитър Долапчиев, Стефан Милев заемат
голяма част от богатия репертоар на формацията. С много амбиция и любов хористките доставят удоволствие
както на себе си, така и на нейната публика. За отчетния период формацията е участвала също така и в
празничните концерти, посветени на 3 март, 50 години Гранични войски в Ивайловград и фестивалната програма
на „Кулинарното наследство на Тракия.
 Група за стари градски песни „Незабрава” с худ. ръководител Дорка Чичева - В репертоара на
любителите на старата градска песен са включени песни с популярни мелодии и текстове от близкото минало,
стари градски песни в нов аранжимент, както и възрожденски песни. За отчетния период изявите на групата са
свързани с празничните концерти, посветени на 3 март, 50 години Гранични войски в Ивайловград, коледноновогодишния концерт, посещение в Дома за стари хора в Ивайловград, гостуване с програма на Пенсионерски
клуб в гр. Харманли, участие в пролетен празник във винарска изба „Винивил”, участие във фестивала „С песните
на Ари” град Хасково и фестивала „Кулинарното наследство на Тракия” и Коледния благотворителен базар
„Ивайловград за Ивайло”, организиран от ТИЦ Ивайловград и проведен с участието на читалищните състави.
 Дамски хор за обработен и изворен фолклор, клон Лъджа с ръководител Костадин Ташков - Песните,
които изпълнява хора са от всички фолклорни области. За отчетния период те зарадваха с изпълненията си
зрителите с участието си в празничните концерти по повод дните на Ивайловград, 3 март, 24 май, коледноновогодишния концерт. Взеха участие във Фестивала „Кулинарното наследство на Тракия”, в Коледния
благотворителен базар „Ивайловград за Ивайло”, както и изнесоха концертна програма на Кукеровден и
празничния концерт „От Лазаровден до Великден” в кв. Лъджа, както и на събора в с. Покрован.
 Група за автентичен фолклор, клон Свирачи с ръководител Тянка Пехливанова - Репертоарът на
групата представлява един своеобразен нов прочит на малоазийската песен. За отчетния период те са взели
участие в концертната програма на празничните концерти по повод дните на Ивайловград, 3 март, 24 май, 50
години Гранични войски в Ивайловград, Коледно-новогодишния концерт, както в „Мистериите на Хухла”, събора
„Отново заедно” с. Мандрица и Коледния благотворителен базар „Ивайловград за Ивайло”. Участват в 11-ти
Национален фолклорен фестивал за двугласно пеене и народна песен с международно участие гр.Неделино,
откъдето се завръщат със златен медал. В края на годината участват и в предаването ”От Българско по
Българско” по телевизия СКАТ.
 Лазарска група, клон Свирачи с худ. ръководител Стайка Манолчина – И през изминалата година
лазарската група отново представи обичая „Лазаруване” за жителите на село Свирачи, обикаляйки къщите на
селото с благослов за здраве, щастие и берекет.
 Група за изпълнение на източнородопски песни, клон Славеево с ръководител Албена Кьорева Групата съхранява традициите на родопския песенен фолклор. За периода участие имат в концертната програма
на празничните концерти по повод дните на Ивайловград, 3 март, 24 май, Коледно-новогодишния концерт, във
Фестивала „Кулинарното наследство на Тракия”, както и в Коледния благотворителен базар „Ивайловград за
Ивайло”. През м. август са посетени от Зисис Филаридис- музеен работник в Музея на коприната в гр. Софлу, Р
Гърция, който остава запленен от красотата на автентичните носии.
 Кукерска група, клон Лъджа с ръководител Иван Димитров - Кукерската група към читалището е
единствена за област Хасково. Основен участник е и в провеждащия се традиционния празник Кукеровден в кв.
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Лъджа. От 27 – 29 януари 2012 г. кукерската група взе участие в ХХI Международен фестивал на маскарадните
игри „Сурва“ в Перник, откъдето отново се завърна с медал – този път бронзов – наградата е присъдена в
категория „Маски и костюми”. За отчетния период кукерската група има и прояви, свързани с честването на
Трифон Зарезан във винарска изба „Винивел” и Деня на Ивайловград.
 Лазарска група, клон Лъджа с худ. ръководител Лиляна Шопова - В деня на най-цветния и красив
момински празник, лазарките отново обиколиха къщите в кв. Лъджа с песни, пожелавайки здраве и берекет. За
отчетния период участва също така в детски празник „Хвърката Мандрица”, с. Мандрица и в концерта „От
Лазаровден до Великден”.
 Коледарска група, клон Лъджа с худ. ръководител Мария Христова - В периода между ноември и
декември, групата отново подготви разучаването на коледни песни, с които на Бъдни вечер да коледува в
Ивайловград и жителите на кв. Лъджа.
 Демонстрационни работилници «Живи традиции», изградени в клоновете Лъджа, Свирачи и
Славеево - И трите демонстрационни работилници за приложен дизайн взеха участие в проект, финансиран от
ФРГИ и посредством обучение и практически дейности в тях над 50 деца придобиха знания и умения в областта
на художествените занаяти. Изработените експонати взеха участие в базара „Рекламно лице на Ивайловград”;
участие в туристическо изложение в София; организирани изложби-базари по повод Кукеровден и Великден;
участие в предаването „Ключът към успеха” на ТV+; участие във фестивал „Живо наследство” София, организиран
от ФРГИ; участие в Националния информационен център и Информационен център на летище София в
организираната кампания „България като туристическа дестинация” от Министерство на икономиката,
енергетиката и туризма.
И ако обобщим положения труд и постигнатите резултати: самодейните състави през 2012 г. са взели
участие в 2 национални празника; при провеждането на други 17 празници; 2 юбилейни концерта; в 4
регионални, национални и международни фестивали, от които един, организиран от читалището; в 5 събора; в 6
изложби-базари и туристически изложения, от които 3 са национални и участие в две телевизионни предавания.
Гордеем се с два спечелени медала. Правим своите стъпки и по отношение на културния и кулинарен туризъм.
4. ДРУГИ ПРИОРИТЕТИ НА РАБОТА
4.1. Участие във форуми:
 Участие в среща, организирана от община Димитровград с участието на читалищни дейци
от региона и Силва Хачерян, началник отдел “Регионални дейности” в МК, на която като
водещо за региона читалище представихме дейността си;
 Участие в регионална среща на читалища, членове на СНЧ в Хасково;
 Участие във форуми, организирани от Платформа.
4.2. Работа на Експозиционен център на родовата памет в клон Лъджа През изминалата година
центъра посрещна гости и туристи за Деня на Ивайловград, Кукеровден, Великден, фестивала
„Кулинарното наследство на Тракия”, както и при посещения на журналисти и ТВ оператори.
4.3. Проекти, по които сме работили през годината:
 Програма „Глоб@лни библиотеки - продължава;
 Проект „Културно–образователен паспорт – бит и творчество на малоазийските българи от село
Свирачи” по програма „Публики” пред НФ „Култура”- неодобрен;
 Проектен фиш по Програма „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и
информираност” 2012 г. – неодобрен;
 Проект „Активни граждански общности чрез читалищата в България: втори етап” с Фестивал на
традиционните храни и занаяти „Кулинарното наследство на Тракия” – пред Платформа „АГОРА”;
 Проект „Традициите в наши дни – минало и бъдеще” по програма „Живо наследство” пред ФРГИ
- реализиран;
 Проектен фиш за допълваща субсидия пред МК

5. ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД - Разработена е политика за здравословни
и безопасни условия на труд. Сключен договор със Служба за трудова медицина за здравословното състояние на
работещите в библиотеката. Преработен е планът за действие при бедствия и аварии.
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6. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ - Основните документи за дейността на библиотеката са съобразени със
Закона за обществените библиотеки, устройствения правилник и други нормативни документи. В
длъжностните характеристики, в инструкции, заповеди и планове са делегирани правомощия и отговорности на
работещите в читалището, в изпълнение на преките им задължения. Служителите са запознати с Етичния кодекс,
Устройствения правилник на читалището, Правилник за вътрешния трудов ред, Правилник за документооборота,
Вътрешните правила за работна заплата и други. Документите, свързани с обслужване на читателите са
поставени на видно място в библиотеката и е осигурен свободен достъп до тях за читателите. Библиотеката е
администратор на лични данни.
7. ИЗВОДИ: Отчитаме, че постигнатото не е малко. Може и има възможност да се работи за още подобри резултати. Утвърждава се мястото на читалището като обществено-значима институция със собствен
принос в полза на гражданите. Считаме, че посоката, в която се развива дейността ни и реализираните
инициативи способстват за постигане на дългосрочните цели, които сме си поставили. Номинирани сме за една
от 10 най-успешни проведени граждански читалищни инициативи за 2012 година от подадени 40 кандидатури
от цялата страна в конкурс на Платформа Агора. Ръководството и екипът на читалището продължават да работят
за разширяване кръга от партньори с културни институти, НПО, учебни заведения, както и в посока на
подобряване на предлаганите услуги, с цел привличане на нови потребители. Търсим възможности за
кандидатстване по проекти и програми, с които да обезпечим дейността на читалището. Можем да бъдем силни
и да си бъдем полезни само когато сме заедно и се обединим, защото културата не познава граници.

8. РАЗХОДВАНИ СРЕДСТВА ОТ БЮДЖЕТА ЗА 2012 г.
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 2012 год. е на стойност 46 200 лв. за 8 щатни бройки при държавен стандарт 5776 лв. и
общинска субсидия в размер на 25 000 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 2012 г. е 25 000 лева, разпределени както следва:
 За хонорари на художествени ръководители на формации, работещи към читалището с внесен
данък върху тях и период на плащане: 01.10.2010/31.05.2011 г.: 4 600 лв.;
 За командировки – 1 800 лв.;
 За организиране и провеждане на културни прояви - 7 000лв.;
 За ел. енергия и ВиК – 7 820,00 лв.
 За телефони и интернет – 1 630,00лв.;
 За консумативи /канцеларски, хигиенни и др./ - 2 150 лв.
Преди да бъде подаден в община Ивайловград, годишния доклад за осъществените читалищни дейности в
изпълнение на Програмата за развитие на читалището и разходваните за нейното изпълнение средства за 2012
г., беше разгледан и приет на заседание от Настоятелството.

Докладът е приет с Решение №58/22.05.2013 г. на ОбС Ивайловград.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
/ДАРИНА КИСЬОВА - ЗАФИРОВА/
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