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НАЦИОНАЛЕН   ФОРУМ 

„ЧИТАЛИЩА ” 
 

Съпътстващо мероприятие на 
Национален  преглед на любителското творчество в областта на фолклора 

Смолян `2009 
/заключителния етап/ 

12 - 13 юни 2009 г. 
 
12.06.09 г. 

ДНЕВЕН РЕД 
10. 00 –  Представяне  „Изложение на родопските читалища” 
10.10 – Откриване на Национален форум „Читалища” 

ПЪРВИ БЛОК 
РЕКИЦ ”Читалища” 

 Ролята  на  РЕКИЦ ”Читалища”, за разширяване параметрите на 
читалищната дейност - приложени практики; 
 
 10.15.ч. -РЕКИЦ –Варна- презентация на тема:  
                    „Партньорство читалище - местна власт, общи сфери на работа,  
                    общи цели и съвместни дейности"- Ива Мусова; 
                     въпроси 
 10.30 ч. -РЕКИЦ - Смолян - презентация на тема:  
                     „ Акценти и перспективи  в дейността  на „РЕКИЦ”Читалища” с  
                      читалищните ръководства ”- Недялка Мачокова; 
 
 10.45. ч. -РЕКИЦ Хасково 
                       „Популяризация в медийното пространство”; 

 
ВТОРИ БЛОК 

Представители читалища 
 Любителското творчество - водещ елемент в културния обмен, 
емблематична част и  фактор за сближаване и взаимно разбирателство 
между хората; 
 

 11.10 ч.- „Фолклорните празници - форма на диалог с общността”; 
 
 11.15 ч. - „Включване на различни възрастови и социални групи в национални   

                                и международни форми на изяви на   любителското творчество”; 

 11.15. ч. -11.35. ч. – Кафе пауза 

ТРЕТИ БЛОК 
ДИСКУСИЯ 

Представяне  проекти  за стратегически план и  перспективи в  работа на 
РЕКИЦ ”Читалища”; 

 11.35 ч. -  Представители РЕКИЦ ”Читалища” 
 13.00 ч. -  Закриване  
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Във форума ще вземат участие представители на Министерство на културата, 
общинска и местна администрации, експерти РЕКИЦ”Читалища” от 29 
областни центрове, представители  читалищата, културни институции . 
Приоритетен акцент на форума, ще е темата за: 

 Запознаване с приоритети в дейността на Министерство на културата за 
реализиране на читалищната дейност през последните години; 

 Работа в партньорство с общинска администрация и подпомагане 
влиянието  на читалищата; 

Експерти от регионалните центрове ще презентират  теми като:  

 Представяне на стратегически план, за работа на РЕКИЦ ”Читалища”; 
Инициативи за реализиране  програми на Министерство на културата:  

 Акценти  и перспективи в дейността на РЕКИЦ  с читалищните ръко-
водства; 

 Партньорство читалище - местна власт, общи сфери на работа, общи цели 
и съвместни дейности; 

 Популяризация в медийното пространство; 
Представители читалища  

 Културните  празници - форма на диалог с общността; 
 Възрастови и социални параметри на дейност при  реализация на 

любителското творчество; 

 Включване на различни възрастови и социални групи в прегледите на 
любителско творчество, национални  и международни форми на изяви; 

Инициативата цели: 
1. Усъвършенстване  методите на работа за  реализиране на водещи практики  
     в  културното многообразие; 

 Представяне на стратегически план, за работа на РЕКИЦ ”Читалища” и 
прилагане на нови модели, практики и гъвкава система на партньорство  
за обединяване на ресурсите; 

 Усъвършенстване на методите на управление и координация на 
междуинституционалният  диалог в подкрепа на читалищната дейност; 

 Работа в партньорство с общинска администрация и подпомагане 
влиянието  на читалищата, като лидери в културната общност; 

 Представяне на водещи модели и практики, реализирани от  РЕКИЦ 
”Читалища” за  разширяване параметрите на читалищната дейност; 

 Популяризиране на водещи  практики на читалищата реализирали,  
актуална международна дейност, насочена към популяризиране 
достиженията на българските творци и повишаване конкурентно 
способността на българския културен продукт; 

 Популяризиране на  културната  идентичност на читалищата и 
предпазване от унифициране сред културното многообразие; 

  Активно реализиране на културни продукти на читалищата на родния и 
международен културен пазар в условията на пазарна икономика  на 
културните  индустрии; 
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Проучване на мнения и становища по актуални теми като: 
 Читалищата, медиятори  в културният диалог на България с останалата 

културна общност; 
 Инициативи в Европейската  година на креативността, иновациите и 

образованието – 2009; 
 Какво е участието на читалищните  дейци  на пазара на изкуствата в 

чужбина?; 
 Реализирани управленски практики в областта на закрила на културните 

ценности; 
 
Очаква се на форума да се  направи експертна оценка и вземане на решения 
относно стратегически план и концепции за развитие на РЕКИЦ »Читалища»  в 
подкрепа  на Българските читалища.  

 Утвърждаване на ценностите на културно многообразие; 

 Съхраняване и развитие на българската културна идентичност; 

 Съдействие за  създаване на конкурентноспособно българско изкуство 
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ПРОЕКТО ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЯ: 
 
1. Приемане на решения  с явно гласуване и при мнозинство;  
 
2. Принципи: 

 Толерантност към чуждото мнение; 
 Обективност   при разискванията и предложенията; 
 Точност и спазване на предварителните насоки: 

А/  Материалите  да съдържат  дейности по следните  основни направления: 
 Междуинституционален диалог в подкрепа на читалищната дейност; 
 Приемане  на стратегически план, за работа на РЕКИЦ ”Читалища” и прилагане на 

нови модели, практики и гъвкава система за обединяване на ресурсите; 
 Работа в партньорство с общинска администрация и подпомагане влиянието  на 

читалищата, като лидери в културната общност; 
 Представяне на водещи модели и практики, реализирани от  РЕКИЦ ”Читалища” за  

разширяване параметрите на читалищната дейност;  
 Популяризиране на водещи  практики реализирани в  читалищата,  като  посланици на 

Българската култура; 
 Популяризиране на  културната  идентичност на читалищата и предпазване от 

унифициране сред културното многообразие; 
  Активно реализиране на културни продукти на читалищата на родния и 

международен културен пазар в условията на пазарна икономика  на културните  
индустрии; 

Б/   Очаквания:  
 Ориентиране  на читалищата  в ролята им на  медиятори  в културният диалог на 

България с останалата културна общност; 
 Реализиране на  управленски практики в областта на закрила на културните ценности; 
 Представените презентации да съдействат за експертна оценка и вземане на решения 

относно реализиране на стратегически план и концепции за развитие на 
РЕКИЦ”Читалища”  в подкрепа  на Българските читалища;  

 Утвърждаване на ценностите на културно многообразие; 
 Съхраняване и развитие на българската културна идентичност; 
 Съдействие за  създаване на конкурентноспособно българско изкуство; 

    В/    Проучване на  становища  и добри практики по актуални теми като: 
 Инициативи в Европейската  година на креативността, иновациите и образованието; 
 Участие на читалищните  дейци  на пазара на изкуствата в чужбина; 
 

3. Приемане Задачите на форума 
 Форума да представи панорама от модели и практики за представяне    на читалищата, 

като посланици на Българската култура; 
 Дискусиите да засягат проектни предложения за реализация на младото поколение; 
 Модела да бъде представен като  практика  на РЕКИЦ»Читалища»; 
 
 4.        Критерии за оценка на материалите за издаване на брошура: 

 Значимост на материала; 
 Интереса  който предизвиква; 
 Влияние върху настоящето; 
 В каква степен се индетифицира в обществото; 
 Лимит на време: презентациите  до 15минути, изказване - 2 мин; 
 

5.        Реализации след форума: 
 Публикуване на материали в Интернет пространството; 
 Очаквания за надграждане на идеята; 
 Издаване на брошура с приетите материали;  
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РЕШЕНИЯ: 
 

1. Решение № 1/12.06. 2009 г. на Форум на тема: 
“Читалищата ”  

Реши гласуването да е явно и решенията да се вземат с  мнозинство.  
 

2. Решение № 2/12.06. 2009 г. на Форум на тема: 
“Читалищата ”  

Реши да приеме следните   Принципи: 
 Толерантност към чуждото мнение 
 Обективност   при разискванията и предложенията 
 Точност и спазване на предварителните насоки: 

А/ Материалите  да съдържат  дейности по следните  основни 
направления: 
 
 Междуинституционален диалог в подкрепа на читалищната дейност. 
 Приемане  на стратегически план, за работа на РЕКИЦ ”Читалища” и 

прилагане на нови модели, практики и гъвкава система на 
партньорство  за обединяване на ресурсите. 

 Работа в партньорство с общинска администрация и подпомагане 
влиянието  на читалищата, като лидери в културната общност. 

 Представяне на водещи модели и практики, реализирани от  РЕКИЦ 
”Читалища” за  разширяване параметрите на читалищната дейност.  

 Популяризиране на водещи  практики реализирани в  читалищата,  
като  посланици на Българската култура. 

 Популяризиране на  културната  идентичност на читалищата и 
предпазване от унифициране сред културното многообразие. 

  Активно реализиране на културни продукти на читалищата на родния 
и международен културен пазар в условията на пазарна икономика  на 
културните  индустрии. 

     Б/   Очаквания: 
 Ориентиране  на читалищата  в ролята им на  медиятори  в 

културният диалог на България с останалата културна общност. 
 Реализиране на  управленски практики в областта на закрила на 

културните ценности . 
 Представените презентации да съдействат  да се  направи експертна 

оценка и вземане на решения относно реализиране на стратегически 
план и концепции за развитие на РЕКИЦ »Читалища»  в подкрепа  на 
Българските читалища.  

 Утвърждаване на ценностите на културно многообразие; 
 Съхраняване и развитие на българската културна идентичност; 
 Съдействие за  създаване на конкурентноспособно българско 

изкуство. 
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    В/    Проучване на  становища  и добри практики по актуални теми като: 
Инициативи в Европейската  година на креативността, иновациите и 
образованието; 
Участие на читалищните  дейци  на пазара на изкуствата в чужбина; 

3. Решение № 3 /12.06 2009 г. Приемане  Задачите  на Форум на тема:  
“Читалищата ”  

 Форума да представи панорама от водещи модели и практики за 
представяне    на читалищата, като посланици на Българската култура”  

 Дискусиите да засягат проектни предложения за ползване 
възможностите на читалищната дейност за реализация на младото 
поколение. 

 Модела да бъде представен като практика  на РЕКИЦ»Читалища» 
4. Решение № 4 /12.06. 2009 г.  на Форум на тема:  

“Читалищата ”  
      Реши да приеме следните критерии за оценка на материалите за издаване  на   
      брошура: 

 Значимост на материала 
 Интереса  който предизвиква 
 Влияние върху настоящето 
 В каква степен се индетифицира в обществото 
 Лимит на време: презентациите до 15 минути, изказване- 2 мин. 
 

5. Решение № 5 /12.06. 2009 г.  на Форум на тема:  
 “Читалищата ”  

   Реализации след форума: 
 Публикуване на материали в Интернет пространството. 
 Очаквания за надграждане на идеята. 
 Информиране на обществеността  за водещи подходи и методи на 

работа при реализиране на читалищната дейност. 
 Издаване на брошура с приетите материали за разширяване 

професионализма при работа  за ориентиране на  читалищата, като 
част от промяната в обществото. 
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