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             Читалищата са стожери на духовното развитие и духовния живот     

 на българския народ. В съвременните условия на развитие пред читалищата 

стоят редица задачи, предизвикателства и проблеми. От това, как ще 

организират своята културна и стопанска дейност, с какви средства разполагат 

и какво предлагат на хората, зависи дали ще бъдат предпочитано място за 

задоволяване на духовни потребности и творчески изяви.  

              Една от основните дейности на всяко читалище е библиотечната. През 

2018г. библиотечният фонд наброява 15 716 библиотечни документа. Записани 

са 302 читатели с различно образование и възраст. През годината са закупени 

общо 216 броя нови книги : със средства от  дарения - 74 библ.док. , 15 

библ.док.със собствени източници . Библиотеката спечели проект на 

Министерството на културата за закупуване на нови книги по програма 

„Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност“ 

2018г. Със средствата  отпуснати по проекта в размер на 1670 лв. бяха закупени 

127 броя нови книги, с което в значителна степен бе обновен и осъвременен 

библиотечния фонд.  Посещенията в библиотеката са общо 2272 , от които за 

дома 1443 и в читалня 829. През годината са раздадени 5875  броя библиотечни 

документа, от които отраслова литература 1656 , детска литература 217 , 

художествена литература  за възрастни  3985. В библиотеката продължаваме да 

поддържаме постоянни витрини по случай бележити дати и събития, 

годишнини на исторически личности и дейци на изкуството и културата. 

Провеждаме  детски утра , четения на приказки, маратони на четенето, 

подреждаме изложби на детски рисунки, честваме годишнини на детски 

писатели ,  бележити дати и събития. Бе организирана лятна работа с 

читателите от  началните класове в клуба на любителите на книгата „Малкият 

принц“ - четене на открито на книги от списъците,обсъждане на любими 

произведения и нашумели заглавия.  

 

             Друга основна дейност на читалището е развитие на художествено-

творческите способности на хората. През 2018 г. в читалището са работили 

следните школи и колективи: 

1. Студио за модерни танци “Милениум” с художествен ръководител 

Цветомира Крумова. Студиото участва активно във всички провеждани 

мероприятия на читалището.  

1. Концерт посветен на майчиния език организиран от Областна 

администрация – Пловдив 
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2. Великденски концерт на Община Пловдив на площад „Стефан 

Стамболов“. 

3. Концерт по случай Международния ден на балета в гр.Пазарджик. 

4. Организиране и участие във Четвърти национален фестивал на     

изкуствата  „Виа  Траяна“ в гр.Хисаря. 

         5. Флашмоп по случай Европейската година на културното наследство в 

Тютюневия град. 

         6. Концерт на район „Западен“ в парк „Ружа“ по случай 24 май. 

         7. Концерт на колективите на пловдивските читалища по случай 24 май. 

         8. Тържествен концерт по случай 17 рожден ден на Студиото. 

        9.  Концерт по случай 1 юни – Ден на   детето в „Цар Симеоновата 

градина“. 

        10. Флашмоп в Тютюневия град по случай Европейската седмица на 

движението. 

        11. Организиране и участие в Международен  фестивал на изкуствата 

„Магията на Венеция“ в гр. Лидо ди Йезоло, Италия. 

       12. Участие в концертите на Пловдивска обществена телевизия „Ася в  

               страната на талантите“  и „Пътят на изгряващите звезди“. 

        13. Коледен концерт в ХЕИ гр.Пловдив. 

         14. Концерти на провежданите кросове от Движение „Спорт за всички“ по 

случай Трети март, Гергьовден, Ден на детето, Съединението и др. 

 

    I I.  Клуб за народни танци „Таралеж“ с художествен ръководител Снежа  

         Иванова. 

     1. Седми мартенски празник на любителското изкуство на пловдивските 

читалища. 

     2. Пролетно надиграване на танцови формации „Хисарски ритми 2018“ 

гр.Хисаря. 

     3. Седми национален фолклорен фестивал „Хоро при извора“ в 

гр.Велинград. 

     4. Организиране на танцови партита за младежите в читалището по случай  

         Първа пролет, Великден, Коледа и Нова година. 

  

   III    Школа за латино-танци с ръководител Илия Четроков. Школата се състои  

           от две групи – Група за аржентинско танго и Група за салса. Танцьорите  

           участват в танцови уърк шопове, семинари и обучения с други школи и  

           различни танцови партита: 

1. Семинар по аржентинско танго в гр.Букурещ Румъния. 

2. Седми мартенски празник на любителското изкуство на пловдивските  

читалища. 

    3. Концерт на НЧ“Цар Борис III и царица Йоана“ в зала „Съединение“. 

    4. Танго маратон „Асос танго камп 2018“ в гр. Асос, Турция. 

    5. Танго семинар „Колашин самър танго камп“ в гр.Колашин, Черна гора. 

   6. Четвърти  международен танго- маратон „Ночес дел Мар“ на остров 

Лесбос   Гърция. 

   7. Седми  международен маратон  „Танго дрийм 2018“ в гр.Варна . 

   8. Международен Елит-танго –маратон „Влюбени във вятъра“ в Замъка в  

          с.Равадиново. 



   9. Откриване на Есенния салон на изкуствата на Римския стадион. 

  10.   Милонга „Алма Либре“ в гр.Комутини , Гърция. 

  11. Семинар по аржентинско танго с школи от гр.София в залата на 

читалището. 

  12.   Провеждане на регионални семинари и уърк шопове по аржентинско  

         танго , съвместно с други клубове. 

 

      IV. Група за брейк и хип-хоп танци „Трабъл Мейкърс“ с ръководител  

            Христо Георгиев. Групата събира младежи от квартала, участва в   

           концерти и състезания по брейк и хоп-хоп: 

1. Организиране на уъркшоп в читалището на групи по брейк и хип-хоп от 

Пловдив и София по случай Международния ден по на танца.  

2. Улично шоу и състезание на стиловете на Капана фест. 

3. Състезание на стиловете на Младежкия хълм. 

4. Международен рок-фестивал на Гребната база в Пловдив. 

 

          Трета основна дейност на читалището е културно – масовата работа. През    

     2018 г. съвместно със Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва.  

     Проведохме редица мероприятия и чествания – Трети март, Априлското  

     въстание, Първи ноември, Коледа и Нова година. По случай 140 г. от  

     Освобождението на България от османско владичество организирахме  

    празничен  концерт с колективите на читалището и гостуващи изпълнители.  

    В концерта участваха Танцово студио „Милениум“, Клуб за народни танци    

  „Таралеж“,  Школа за  аржентинско танго към читалището, рецитатори Христо  

   Христов и членове на Съюза  на офицерите и сержантите от запаса и резерва .  

   Гостуващи изпълнители бяха децата от Вокална група „Малчугани“ с  

   ръководител Галина Сакутска. 

        Съвместно със запасните офицери от Клуб „Военни  патриоти“   

     отбелязахме 170 г. от рождението на Христо Ботев, 145г. от   обесването на    

     Васил Левски, 160 г. от рождението на майор Коста Паница – деец на  

     Македоно-Одринското революционно движение. Чествахме 142 години от     

     избухване на Априлското въстание, 180г. от рождението на генерал Гурко – 

герой от Руско-турската освободителна война. 

.        През месец март проведохме детско утро „Баба Марта бързала,  

     мартенички вързала“ с учениците от първите класове на ОУ“Елин  

     Пелин“ – разказване на обичаи и традиции за Баба Марта , четене на  

   стихове, разказване на приказки. По случай  Седмицата на детската книга 

   проведохме Маратон на четенето в библиотеката с читатели от Клуб  

  „Малкият принц“ на тема „Любими приказки и герои“. През лятото 

проведохме Маратон на четенето с децата от Клуба по случай 130г. от 

рождението на Дора Габе – запознаване с живота на поетесата и четене на 

стихове. Същото детско утро проведохме с децата от ЦДГ „Рая“. 

              Със Съюза на офицерите празнувахме 6 май – Ден на храбростта с  

     посещение на Братската могила и поднасяне на цветя. Чествахме 2 юни –   

     Ден на Ботев и загиналите за свободата на България с изнасяне на слово и   

     рецитал пред паметника на генерал Владимир Заимов. 

   



            Читалището беше партньор на Асоциация за култура, етнология и 

антропология „Медиатор“ по проект „Творческо ателие Въздействие“ по 

програма Пловдив – Европейска столица на културата 2019 . В два поредни дни 

в залата на читалището се проведоха заниманията на творческото ателие. 

Участниците се включиха в много забавни игри, рисуване на картини, 

изпълнения на песни и стихове, театрални етюди, решаване на различни 

мисловни задачи.  

            През 2018г. чествахме 120 години от рождението на патрона на 

читалището и квартала – пролетарския поет Христо Смирненски. Читалището 

спечели  проект Концерт „Среща на изкуствата“ - част от  програмата на 

Пловдив – Европейска столица на културата 2019. В тържествения концерт 

участваха колективите на читалището, възпитаници на АМТИИ, ученици от 

Националната гимназия за сценични и екранни изкуства, специалност 

„Пантомима“, рецитатори от читалището и Съюза на офицерите. 

Предварително беше изработена и подредена във фоайето изложба, посветена 

на живота и творчеството на Христо Смирненски. 

            По случай Първи ноември  подредихме изложба във фоайето за 

народните будители. Организирахме и проведохме Детско утро с децата от 

ЦДГ“Първи юни“ в библиотеката. Библиотекарят запозна децата с 

библиотеката , как са подредени книжките и с Молбата на книгата. Разказа им 

за празника на Народните будители, кои са нашите будители и как честваме 

празника. 

           В края на годината организирахме и проведохме в залата Музикално арт 

ателие с деца и родители, които разделихме в две групи. Ръководителят 

Детелина Петрова провежда съвместни занимания на деца и родители – 

изпълнения на песни, свириха на различни инструменти , танцуваха и се 

забавляваха.  

        През годината проведохме редица лекции и беседи в Клуб „Дълголетие и 

здраве“ за здравословното хранене и начин на живот, за приложение на 

алтернативната медицина и нови методи за лечение. 

      Читалището участва активно в организирането и провеждането на концерта 

на художествените колективи на пловдивските читалища на Седмия мартенски 

фестивал,  в концерта по случай 24 май  .  

 



 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ДЕЙНОСТ НА НАРОДНО 

ЧИТАЛИЩЕ „ ХРИСТО СМИРНЕНСКИ – 1935“ 

ГРАД  ПЛОВДИВ ЗА 2019 ГОДИНА 

          

 

 
 Трите основни дейности на Народно читалище “Христо 

Смирненски – 1935” град Пловдив са: 

             

             І – Библиотечна дейност 

             ІІ – Културно – масова дейност 

             ІІІ – Развитие на художествено творчество  

 

     I . Библиотечна дейност 

          През 2019г. да се регистрират 300-330 читатели, да бъдат 

раздадени 5 3500 библиотечни документа. Да се подреждат 

витрини по повод бележити дати и събития, годишнини на 

известни писатели, исторически личности, дейци на изкуството и 

културата и офицери от Българската армия. Да продължи 

активната работа с децата от детските градини и училищата в 

района –детски утра, четене на приказки, запознаване с детски 

писатели, маратони на четенето. Подреждане във фоайето на 

изложби от детски рисунки от произведения на разглежданите 

автори. Да се организират срещи и литературни четения с поети и 

писатели – запасни и действащи военни по повод важни 

исторически събития, исторически личности  и актуални 

празници. Библиотеката да подпомага с материали и провежда 

различни мероприятия, като ги координира с културната дейност 

на читалището – викторина „Какво знаем за Дядо Коледа“ по 

случай детското коледно тържество и др. 
 

 

                                               МЕСЕЦ ЯНУАРИ 

 

1. Изложба по случай  171 години от рождението на Христо 

Ботев . 

2. Празнуване на Деня на родилната помощ – Бабинден с 

жените от квартала. 



3.  Отбелязване 165г. от рождението на Стефан Стамболов – 

български политик и държавник с офицерите от Клуб „ 

Военни патриоти“ . 

4. Изложба по случай 145г. от рождението на Съмърсет Моъм 

– английски писател и драматург. 

                          

                           МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 

      

1. Изложба в читалището по случай 146 години от Обесванeто 

на Васил Левски. 

2. Участие в градското  честване на 146 години от Обесването 

на Васил Левски – панихида и поклонение пред паметника, 

организирано от Общински комитет „Васил Левски“ и 

Община Пловдив. 

3. Изложба в библиотеката по случай 250г. от рождението на 

Иван Крилов – руски писател – сатирик и баснописец. 

4. Детско утро с учениците от началните класове на ОУ“Елин 

Пелин“ „Невероятните герои на Ерих Кестнер“ по случай 

120г. от рождението на Ерих Кестнер- германски детски 

писател. 

5. Беседа в Клуб „Дълголетие и здраве“ на тема „Най-

полезните храни и лечебните им свойства“. 

 

                         МЕСЕЦ МАРТ 

 

1. Изложба по случай 141 години от Освобождението на 

България от турско робство. 

2. Тържествено честване – концерт на 141  години от 

Освобождението на България от турско робство 

съвместно със Съюза на офицерите и сержантите от 

запаса и резерва град Пловдив – участват колективите на 

читалището и колективи от различни училища. 

3. Участие на Танцово студио „Милениум“ в концерта на 

Кроса по случай Трети март, организиран от движение 

„Спорт за всички“. 

4. „ Баба Марта бързала, мартеници вързала“ – празнуване 

на Баба Марта с децата от началните класове на ОУ“ 

Елин Пелин“, изложба от мартеници. 



5. Празнуване на Осми март с жените от района. 

6. Участие в концерта на любителските колективи на 

пловдивските читалища. 

7. Честване на 140г. от рождението на Александър 

Стамболийски – български политик и държавник с 

офицерите от Клуб „Военни патриоти“. 

 

 

                                       МЕСЕЦ АПРИЛ 

 

1. Изложба  по случай 143 години от избухването на 

Априлското въстание. 

2. Честване на 143 години от избухването на Априлското 

въстание със Съюза на офицерите и сержантите от 

запаса и резерва. 

3. Отбелязване на Похода  на книгите и Седмицата на 

Детската книга – маратони на четенето с учениците от 

началните класове на ОУ“Елин Пелин“ – „Любими 

приказки от любими детски автори“ . 

4. Тържествен концерт на Танцово студио „Милениум“ по 

случай  18 годишния  рожден ден на Студиото – гости, 

спонсори, коктейл. 

5. Изложба по случай 455г. от рождението на У. Шекспир 

– английски драматург и поет. 

6. Организиране и провеждане на Пети  национален 

фестивал „Виа Траяна“ гр.Хисаря от Танцово студио 

„Милениум“. 

    

                  

 

                          МЕСЕЦ  МАЙ 

 

1. Изложба по случай 220г. от рождението на Оноре дьо 

Балзак – френски писател. 

2. Празнуване на 6 май – Ден на храбростта с офицерите 

от Клуб „Военни патриоти“. 



3. Участие на Танцово студио „Милениум“ в концерта 

на Кроса „Свети Георги“, организиран от Движение 

„Спорт за всички“. 

4. Витрина по случай 160г. от рождението на Артър 

Конан Дойл- английски писател.. 

5. Участие на колективите на читалището в концерта на 

Кметство „Западен“ в парк „Ружа“ по случай 24 май. 

6. Участие на колективите на читалището в празничния 

концерт на пловдивските читалища по случай 24 май , 

организиран от ОЧС. 

 

7. Участие на Танцово студио „Милениум“ във 

Фестивала на театралното, музикално и танцово 

изкуство „Рошавата котка“, организиран от Ротари 

клуб Пловдив. 

8. Участие на групата за брейк и хип-хоп танци в „Хип-

хоп батълс“ в Пловдив.   

. 

                        

                           МЕСЕЦ  ЮНИ 

 

1.  Участие на Танцово студио „Милениум“ в градските 

концерти по случай Първи юни – Ден на детето. 

2. Празнуване на Втори юни – Ден на Ботев и 

загиналите за свободата на България с офицерите от 

Клуб „Военни патриоти“. 

3. Организиране и участие на Танцово студио 

„Милениум“ в Шести международен фестивал 

„Морска звезда“ в гр.Катерини Паралия в Гърция. 

4. Участие на Групата за аржентинско танго в 

Международен танго маратон „Ночес Дел Мар“ на 

остров Лесбос в Гърция. 

5. Участие на Клуб за народни танци „Таралеж“  в 

Седми балкански фестивал „Хопни ми, тропни ми“ 

град Пловдив. 

6. Изложба по случай 110г. от рождението на Димитър 

Димов – български писател и драматург. 



7. Изложба по случай 220г. от рождението на Пушкин – 

руски поет.                     

 

 

                                       МЕСЕЦ     ЮЛИ 

 

1. Участие в тържественото честване на 182 години от 

рождението на Апостола на свободата Васил Левски, 

съвместно с Общински комитет „ Васил Левски“. 

2. Изложба по случай 182г. от рождението на Апостола на 

свободата – Васил Левски. 

3. Среща-разговор на тема „Свещените думи на учителя“ с 

жените от Клуб „Дълголетие и здраве“ по случай 155г. 

от рождението на Петър Дънов – български теолог и 

философ. 

4. Участие на Групата за аржентинско танго в Осми 

международен танго маратон „Варна 2019“. 

5. Организиране и провеждане на показни уроци и уърк  

шопове по аржентинско танго в залата на читалището с 

гостуващи преподаватели от чужбина и страната. 

6. Лятна работа с читателите от началния курс- четене на 

открито на книги по списъците, обсъждане на любими 

произведения и нашумели заглавия  в Клуб „Малкият 

принц“. 

7. Изложба по случай 120г. от рождението на Хемингуей – 

американски белетрист и публицист. 

 

                       МЕСЕЦ    АВГУСТ 

            

1. Участие на Групата за аржентинско танго в 

Международен  Елит танго маратон „ Влюбени във 

вятъра“ в Равадиново . 

2. Честване на 73г. от създаване на гранични войски с 

офицерите от СОСЗР. 

3. Участие на Клуб за народни танци „Таралеж“ в 

Национален фолклорен фестивал “Тракийска броеница“ 

в гр. Пазарджик. 



4. Маратон на четенето с децата от Клуб „Малкият принц“ 

по случай 165г. от рождението на Оскар Уайлд. 

5. Участие на Групата за хип-хоп и брейк в състезание за 

стилове. 

6. Участие на Школата за аржентинско танго в Танго-

маратон „Влюбени във вятъра“ в Замъка , с.Равадиново. 

 

                        МЕСЕЦ   СЕПТЕМВРИ 

             

1. Участие на Танцово студио „Милениум“ в концерта на 

кроса на  Движение „Спорт за всички“ по случай 

Съединението. 

 

2. Участие на Клуб за народни танци „Таралеж“ във 

Фолклорен фестивал  в гр. Самоков. 

 

3. Честване на 121 години от рождението на патрона на 

читалището Христо Смирненски – български поет и 

сатирик . 

4. Изложба по случай 121 год. от рождението на Христо 

Смирненски. 

5. Витрина по случай 100г. от рождението на Николай 

Хайтов. 

6. Участие на Групата за хип-хоп и брейк в Нощта на 

музеите и галериите – представяне на улично шоу на 

Главната. 

7. Участие на Групата за хип-хоп и брейк в състезанието 

„Битки под тепетата“ на Младежкия хълм.    

                          

                   МЕСЕЦ   ОКТОМВРИ 

 

1. Представяне на най-новата книга на д ф н  Петър 

Ненков с офицерите от Клуб „Военни патриоти“. 

 

2. Участие на Клуб за народни танци „Таралеж“ , Танцово 

студио „Милениум“ и Групата за хип хоп и брейк в 

Инициативата „Да раздвижим Пловдив“ по случай 

Европейската седмица на движението. 



 

3. Участие на Танцово студио „Милениум“ във Фестивала 

„Пътят на изгряващите звезди“ на Пловдивска 

обществена телевизия. 

 

4. Участие на Школа за аржентинско тангов Милонга 

„Алма Либре“ в гр.Комотини в Гърция. 

 

5. Беседа в Клуб „Дълголетие и здраве“ на тема 

„Движението е живот“. 

 

                                   

                                 МЕСЕЦ   НОЕМВРИ 

           

1. Участие в градското тържество по случай Първи 

ноември, организирано от ОЧС. 

2. Изложба по случай Първи ноември – Ден на народните 

будители в библиотеката. 

3. Детско утро с децата от ЦДГ“Първи юни“ по случай 

Ден на народните будители – запознаване с празника и 

четене на любими приказки. 

4. Празнуване на Ден на християнското семейство с 

жените на офицерите от СОСЗР.  

5. Честване на 160г. от рождението на Радко Димитриев 

– български военен деец и дипломат с офицерите от 

Клуб „Военни патриоти“.   

6. Изложба по случай 75г. от рождението на Надежда 

Захариева – българска поетеса и писателка.                                       

                                         

                                 МЕСЕЦ  ДЕКЕМВРИ 

 

1. Изложба по случай 110г. от рождението на Никола 

Вапцаров – български поет. 

2. Коледно тържество с децата от района и посрещане на 

Дядо Коледа – викторина, концерт, раздаване на 

подаръци, дискотека. 

3. Празнуване на Коледа и Нова година с офицерите от 

СОСЗР. 



4. Коледни партита  организирани от колективите в 

читалището. 

5. Коледна среща- коктейл на читалищни дейци 

организиран от ОЧС. 

6. Участие на Групата за аржентинско танго в Танго бал 

по случай Международния ден на тангото – 11 

декември в гр.София. 

7. Коледен концерт на Танцово студио „Милениум“ в 

ХЕИ гр.Пловдив. 
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